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ح����م����ي����د ال���ك���ف���ائ���ي

�����ون  رش������ي������د ال�����خ�����يُّ

رف�ست ملياء فكرة قيام النظام نف�سه بتهريب الآثار 
وقال���ت اإن ه���ذا غ���ر ممك���ن و�سرح���ت الأ�سباب. 
اأخربته���ا ب���اأن ل���دي دليال عل���ى ت���ورط النظام يف 
التهري���ب، فطلبت اأن ت���راه واأعطتني رقم الفاك�س 
ك���ي ار�سل���ه، وفع���ال اأر�سل���ت له���ا تقري���ر جري���دة 
الهرالد تربيون ومازلت احتفظ به خمتوما بختم 

الفاك�س.
ظننت حينها باأن ملياء تدافع عن النظام ول ترغب 
يف اإدانت���ه، ولك���ن عندم���ا حتدث���ت م���ع �سديقتنا 
امل�سرتكة، مي�سون الدملوجي، اأخربتني باأن ملياء 
تخ�س���ى اأن تتكل���م �س���د النظام لأنه���ا دائمة الرتدد 
عل���ى الع���راق وه���ي ل تتوق���ف عن ذل���ك حتى يف 
اأحلك الظ���روف لأنها تريد التوا�س���ل مع املتاحف 
العراقية واملدن الأثرية، ولن تدع اأي �سيء مينعها 
من زيارة العراق، فحياته���ا كلها مبنية على الآثار 
وح�سارات الع���راق. واأ�سافت الدملوجي »ملياء ل 
ط  تق���ل عنك حما�سة لإ�سقاط النظ���ام، لكنها لن تفرِّ

بعالقتها احلميمة بالآثار العراقية«.

وبعد �سنوات على تل���ك املحا�سرة، وقبيل �سقوط 
�سدام ح�س���ن باأيام، دعتني »ب���ي بي �سي« 

للحدي���ث عن احتم���الت التغير املقبل يف 
الع���راق فلبي���ت الدع���وة. وعن���د و�سويل 
اإىل مبن���ى بو����س هاو����س وج���دت القاع���ة 
م���ن  واملمحرري���ن  بال�سحفي���ن  ممتلئ���ة 
منت�سب���ي اأق�س���ام »ب���ي بي �س���ي«. ووجدت 
اأي�سا حما�سرا اآخر ُدعي مل�ساركتي املن�سة، 
وذاك املحا�س���ر كان ملي���اء الكيالين. حتدثت 
اأنا بلغة الأح���الم وكيف يجب اأن يكون عليه 
الع���راق كما تخيلته، بل توهم���ت باأن النظام 
كان العقب���ة الوحيدة يف طريق تقدم العراق، 
»وعندم���ا تزول ف���اإن الع���راق �سي�سب���ح دولة 
قوية متما�سكة ومتطورة خالل �سنن قالئل«. 
كانت ملي���اء تبت�سم كلما حتدث���ت باأحالمي، اأو 
بالأحرى باأوهامي، عن العراق. اأخرا حتدثت 

ملياء وقالت �ساأحدثكم مبا مل يتحدث به �سديقي 
حميد الذي اختلف كثرا معه يف هذه املوا�سيع 
علم���ا اأنني اأمتنى من اأعماقي اأن يتحقق ما قاله، 

فاأن���ا اري���د الع���راق اأن يك���ون كما يري���ده �سديقي 
ولكن الأحالم تختلف عن الواقع.

حتدث���ت ملي���اء بالواقع وقال���ت اإن الع���راق يعاين 
م���ن اإنق�سامات جمتمعي���ة وثقافي���ة ودينية حادة، 
واملرحل���ة املقبل���ة خط���رة والتاأري���خ ينبئن���ا باأن 
هن���اك اأر�سي���ة خ�سب���ة للح���روب والقتت���ال ب���ن 
مكونات املجتم���ع، واأن العائق اأم���ام هذا القتتال 
»الأخوي”كان نظام �س���دام ال�سارم. اأما وقد زال 
الآن، فاإن���ه مل يع���د هن���اك م���ن عائق مين���ع النا�س 
الغا�سب���ن من بع�سهم بع�سا من القتتال وهذا ما 
�سيح���دث يف راأيي، واآمل األ يحدث. وبينما كانت 
ملي���اء تتحدث، كن���ت ا�ست�سي���ط غ�سبا م���ن كالمها 
وتوقعاته���ا املت�سائم���ة. وخالل تلك الن���دوة ظللُت 
متم�سكا بروؤيتي املوغل���ة يف التفاوؤل، بينما ظلت 

ملياء متم�سكة بت�ساوؤمها.
�سق���ط النظ���ام وذهبنا اإىل الع���راق وهناك التقيت 
ملي���اء يوم اأزيلت متاثيل �س���دام من واجهة الق�سر 
اجلمه���وري. كن���ت حينه���ا �سمن طاق���م احلكومة 

ه���ي  ملي���اء  اجلدي���دة، وكان���ت 

الأخرى م�ست�سارة يف وزارة الثقافة. كنت �سعيدا 
���ر فورا،  ب�سق���وط متاثي���ل �س���دام ومتنيت اأن ُتدمَّ
لك���ن ملياء كان���ت ت�سر عل���ى الحتفاظ به���ا. فعدنا 
اأن���ا واإياها اإىل جدلنا الق���دمي. �ساألتها ملاذا نتم�سك 
بذاك���رة �سيئة ومتاثيل تذكرن���ا مبجرم؟ قالت انت 
ل ت���درك اأهمية هذه التماثيل الآن لأنك غا�سب من 
اأفع���ال �ساحبه���ا، لكن الأجيال املقبل���ة تريد منا اأن 
ن���رتك لها اأث���را عن ه���ذه املرحلة وهذا م���ن حقها، 
وكما ترك لنا الأولون اآثارهم، فاإن علينا اأن نحفظ 
اآثار هذه احلقبة واإن كانت مريرة. واأ�سافت »هذا 
التمثال عدمي القيمة الآن، لكن قيمته ل تقدر بثمن 
بالن�سب���ة لالأجيال املقبل���ة«. مل تقنعني ملياء حينها 

وبالتاأكيد مل اأقنعها.

بقيت التقي ملياء يف املنا�سبات الثقافية واملوؤمترات 
ب�سخ�سيته���ا  تاأث���رت  الزم���ن  الدولي���ة، ومب���رور 
الهادئة املحببة وبداأت اأق���رتب من روؤاها الثقافية 
وع���رت يف مكتبتي على كتاب »اأول العرب« الذي 
األفت���ه مع املفك���ر �سامل الآلو�س���ي، ومل اأك���ن قراأته 
حينها. اأخذت ملياء تدعوين اإىل اجلل�سات الثقافية 
الجتماعي���ة التي التي تعقده���ا يف منزلها �سمايل 
لن���دن، وهن���اك التقي���ت �سخ�سيات ثقافي���ة �سامقة 
منه���ا عبا�س الكليدار ورفع���ة اجلادرجي واآخرون 

من قوميات وثقافات خمتلفة.
جمع���ت ملي���اء �سف���ات اإن�سانية ن���ادرة. فق���د كانت 
عامل���ة بح���ق يف احل�س���ارات العراقي���ة وال���رتاث 
الإن�س���اين عام���ة، ومتتع���ت بثقافة عالي���ة وتعليم 
متمي���ز، اإذ ح�سلت على اأعل���ى ال�سهادات من ثالث 
جامع���ات بريطاني���ة مرموق���ة هي لن���دن واأدنربة 
وكامربي���دج، وعا�سرت ط���ه باقر، اأهم ع���امل اآثار 
عراق���ي، وتتلم���ذت على يديه وعمل���ت معه. وعلى 
رغ���م اإن�سغالها، كانت حت���ب الإختالط بالنا�س من 
كل القومي���ات وامل�ستويات الثقافية، تقيم الولئم 

لهم يف بيتها وتعد الطعام ل�سيوفها بنف�سها.

تنتم���ي ملي���اء لأ�س���رة ديني���ة بغدادي���ة معرووفة 
تتح���در م���ن ال�سيخ عب���د القادر الكي���الين، اإمام 
نقب���اء  اأجداده���ا  وكان  القادري���ة،  الطريق���ة 

الأ�س���راف وزعم���اء الطائف���ة ال�سنية، وق���د تراأ�س 
اأحده���م، عب���د الرحم���ن النقي���ب، اأول حكومة يف 
العراق املعا�سر. اأخربتني ملياء باأن زعيم الطائفة 
ال�سيعية اآنذاك، اأبو احل�سن الأ�سفهاين، كان يقيم 
يف من���زل عائلتها عند زيارته بغ���داد، وهو موؤ�سر 
عل���ى التفاه���م والتعاي�س ب���ن الطائفت���ن ال�سائد 
اآنذاك. لكنه���ا، مع هذه اخللفي���ة العلمية والدينية 
مدني���ة  حي���اة  عا�س���ت  املرموق���ة،  والجتماعي���ة 
متوا�سع���ة مع زوجها الأردين، جورج الِور، الذي 

�سبقها اإىل العامل الآخر.

متتع���ت ملي���اء بعالق���ات وطي���دة م���ع املوؤ�س�س���ات 
الوف���ود  اأ�سبح���ت  وبف�سله���ا  الغربي���ة  الآثاري���ة 
العراقي���ة الآثارية ت�ستقبل بحف���اوة يف العوا�سم 
�ساه���م  مثم���ر  تع���اون  معه���ا  ويح�س���ل  الغربي���ة 
ب�سكل فاع���ل يف ر�سد الآث���ار العراقي���ة امل�سروقة 
وا�ستعادته���ا. جنحت يف ربط املتاح���ف العراقية 
باملوؤ�س�سات الغربية ولفت انتباه العلماء الغربين 
لأهمية العراق التاأريخية. اأ�س�ست جمعية اأ�سدقاء 
متح���ف الب�س���رة احل�س���اري وعملت م���ع املتحف 
الربيط���اين عل���ى انتقاء القط���ع الأثري���ة املنا�سبة 
لعر�سها فيه. اآخر م�س���روع ا�سطلعت به وداهمها 
امل���وت قب���ل اإكمال���ه كان تاأليف كتاب ع���ن املتحف 
العراقي، وقد ا�ست�سافها متحف مرتوبوليتان يف 
نيويورك ل�سنة كاملة من اأجل اإجراء هذا البحث.

كان رحيل ملي���اء املفاجئ �سادما لالأو�ساط العلمية 
والثقافي���ة والجتماعي���ة العاملية. عل���ى امل�ستوى 
العلم���ي، فق���د الع���راق والع���امل باحث���ة متمر�س���ة 
وعامل���ة متمي���زة كر�س���ت حياته���ا للبح���ث العلمي 
املج���رد من الأهواء. وعل���ى امل�ستوى الجتماعي، 
فق���دت العائل���ة الكيالني���ة اأه���م رموزه���ا ووارث���ة 
جمدها ومدي���رة اأوقافها املعتمدة. وعلى امل�ستوى 
الثقايف، فقدت الأ�سرة الثقافية العراقية �سخ�سية 
حمبوبة ور�سينة ومتوا�سعة ومتوازنة وفاعلة. 
املكانة العلمية والجتماعية والثقافية التي بلغتها 
ملي���اء �سعبة املن���ال، ول اأتوقع اأن اأح���دا ميكنه اأن 

ميالأ الفراغ الذي خّلفته.

اأكمل���ت درا�س���ة الآثار بلندن، وبع���د التخرج عادت 
اإىل بغ���داد للعم���ل يف دائ���رة الآث���ار ع���ام 1961، 
وبقي���ت يف الوظيف���ة حت���ى ع���ام 1968. ففي هذا 
ال�سن���ة تغ���رت اأ�سي���اء كث���رة، وب���داأ التقييم على 
اأ�سا����س التعاون مع حزب البع���ث. وعملت يف تلك 
الف���رتة حت���ت اإدارة الآث���اري املع���روف ط���ه باقر، 
وح�س���ل لأول م���رة يف تاري���خ الآث���ار العراقية اأن 
تعم���ل فتاة يف املواقع الأثرية. وترى الكيالين اأنه 
ل���و كان �سخ�س اآخر غر باقر مل���ا وافق على عملها 

كُمنقبة، وذلك ملوانع اجتماعية.
ومن���ذ البداي���ة، ان�س���ب اهتمامه���ا عل���ى الأخت���ام 
الأ�سطواني���ة، وم���ا اختارته وعر�ست���ه اآنذاك، يف 
املتحف، ظل معرو�سًا حتى الت�سعينيات من القرن 
املن�سرم. كذلك تبنت فرعًا جديدًا يف املتحف، وهو 
الفرع التعليمي، لطلبة املدار�س والهواة، والغر�س 
منه حتبيذ العمل يف الآثار. اأُبعدت بعدها عن الآثار 
اإىل الرتبي���ة، ثم ج���اءت الفر�س���ة للدرا�س���ة العليا 
بربيطاني���ا اأي�س���ًا، ونال���ت باأطروحته���ا »الأواين 

جامع���ة  م���ن  ال�سومرية”املاج�ست���ر،  احلجري���ة 
الأ�سطواني���ة  »الأخت���ام  وباأطروحته���ا  »اأدن���ربة«، 
البابلية )ف���رتة حامورابي(”�سهادة الدكتوراه من 
اجلامع���ة نف�سه���ا. وفيم���ا يلي ح���وار اأجرت���ه معها 
»ال�س���رق الو�سط”حول م�سرته���ا يف عامل الآثار 
وح���ول تاري���خ الآث���ار العراقي���ة، وم���ا �سهدته من 

تقلبات يف القرن املا�سي.

< ه���ل ن�سرِت اأطروحتك الدرا�سية بالعربية، بعد 
الإجنليزية؟

ته���م  ل  اأراه���ا  لأين  وال�سب���ب  اأن�سره���ا.  مل  ل،   �
الق���ارئ العربي العادي، فه���ي موجهة لالأكادميين 
والخت�سا�سين. وما اأقرتحه اأن ُي�سار اإىل تاأليف 
كت���ب خا�س���ة بالآثار، م���ن غر الكت���ب الأكادميية. 
وقد بداأت يف الثمانينات، من القرن املا�سي، بن�سر 
كت���ب اآثارية يف اأوروبا، خا�س���ة بالآثار العراقية، 
ورك���زت عل���ى الأطروح���ات الدرا�سي���ة املقدمة اإىل 
غ���ر  الن���ادرة،  املوا�سي���ع  بغ���داد، وذات  جامع���ة 
املطروق���ة م���ن قب���ل. وليه���م اأن تك���ون الأطروحة 

متينة اأو �سعيفة علميًا، بل الغر�س هو مادتها.

اخرتتيها؟ التي  العناوين  هي  < ما 
� اخرتت الر�سائل اخلا�سة بالتنقيبات، ل الر�سائل 
التي بات مو�سوعها مطروقًا، واخلا�سة بالفل�سفة 
البابلي���ة، اأو اأ�سط���ورة اخلل���ق، اأو الأعي���اد مث���ال. 
وق���د ن�س���رت، بع���د التفاق م���ع �ساح���ب الر�سالة، 
وترجمتها اإىل الإجنليزي���ة: »الأختام الأ�سطوانية 
يف تالل حمرين«. ون�س���رت اأطروحة حول الفخار 
يف حمري���ن، واأخ���رى ح���ول الرق���م الطيني���ة يف 
املنطق���ة نف�سها، والرق���م الطينية يف منطقة دياىل. 
ون�س���رت كتاب الآثاري فرج ب�سمجي، وهو عبارة 
عن اأر�سيف اأو كاتلوك لالأختام الأ�سطوانية، وكان 

الأخر مديرًا للمتحف العراقي ملدة ع�سرين عامًا.

< تب���دو اآثار العراق ثروة موازية للروة املائية 
والنفطي���ة، ول ب���د اأنه���ا حظيت باهتم���ام كبر من 
قب���ل الدول���ة، فم���اذا ع���ن تاري���خ الهتم���ام به���ذه 

الروة؟
� ب���داأ الهتم���ام بالأث���ر العراق���ي اهتمام���ًا فرن�سيًا 
واأملاني���ًا، يف غ�سون القرن التا�سع ع�سر واأقدم من 
ذلك، وحينها حدثت تنقيبات كربى يف اآثار نينوى، 
ومن اكت�سافاتها زودت املتاحف الأوروبية بالآثار 
العراقي���ة. ول اأعد تلك الآثار �سرقات، مثلما ُي�ساع، 
ب���ل ُنقبت وُرحل���ت بدراية واأوام���ر )فرمانات( من 
الدولة العثمانية. ومع ذل���ك هناك �سرقات، وهناك 
جتارة اآثار خارج ع���ن الدولة. وهذا ما ح�سل يف 
مدينة �سبار، �سمال مدينة بابل الأثرية، فقد حفرت 
ب�سراه���ة، وبيعت اآثارها خ���ارج النطاق الر�سمي، 
بل هن���اك الآلف من الُرقم الطينية، التي بيعت من 

قبل النا�س على املهتمن بالآثار.
اأما يف القرن الع�سرين، فقد نقب الأملان يف خرائب 
بابل، ويف مدينة الوركاء، جنوب العراق، واأخذوا 
الآث���ار، الت���ي يحتفظ���ون به���ا يف متح���ف برل���ن 
مبوافقة الدولة العثماني���ة اأي�سًا. وقد و�سلت تلك 
الآثار قبل احلرب العاملي���ة الأوىل ب�سنوات. وبعد 
تلك احلرب و�سلت البعثات التنقيبية الربيطانية، 
ونقلت م���ا نقلت���ه اإىل املتحف الربيط���اين. وكانت 
للمن���دوب  ال�سرقي���ة  ال�سكرت���رة  بي���ل،  غرت���رود 
ال�سامي الربيط���اين، ذات اهتمام ودرا�سة اآثارية. 
ل���ذا اأقدمت منذ البداية عل���ى تاأ�سي�س دائرة الآثار، 
وكان���ت ُتعرف بالدائ���رة الأركيولوجي���ة، واأقدمت 
عل���ى تاأ�سي�س متحف �سغ���ر، �سغل غرفة من بناية 
الق�سل���ة العثماني���ة و�سط بغداد، حي���ث دار الوايل 
�سابق���ًا. وبداأت تعرت����س على ترحي���ل الآثار كافة 
اإىل املتاحف الأوروبية. و�سرعان ما اأخذت تطالب 
بتو�سيع املتحف، وكان لها هذا، حيث �سغل املتحف 
بناية م�ستقلة، حتى النتقال اإىل البناية اجلديدة. 
وكم تب���دو تلك الغرف���ة ال�سغرة مهم���ة يف تاريخ 
الهتمام يف الأثر العراقي. وقد ح�سل اأن ا�ستقدم 
�ساط���ع احل�س���ري، مدي���ر الآث���ار يف الثالثينيات، 
املعم���اري الأمل���اين ال�سهر مارخ، ال���ذي كان قريبًا 
من ادولف هتلر، وهو الذي �سمم بناية نورنبرك، 
وبعد احل���رب العاملية الثانية عاد هذا املهند�س اإىل 
بغ���داد، ل�ستكمال العمل يف بناية املتحف العراقي 
اجلدي���د. واأعد عمارة املتحف احل���ايل من العمائر 
النموذجي���ة ببغداد، فكم تبدو �سغرة ومتوا�سعة 
من اخل���ارج، اإل اأنها مت�سعة ومعق���دة من الداخل. 
وبعده���ا تربع �ساحب اخلم�س���ة يف املائة من نفط 

◄◄

لمي��اء الكيالن��ي تغادر قب��ل إكمال 
المشروع

لقاء مع عالمة االثار لمياء الكيالني

كان قسم اآلثار، املفتتح حديثًا 

يف الخمسينيات من القرن 

املنرصم من أقسام كلية اآلداب 

ببغداد. وُيعد من األقسام 

الثانوية، قياسًا باألقسام األخرى؛ 

فهو يرتبط بالبحث عن أدوات 

ورمم األولني، وليس فيه طموح 

السياسة والجاه والرثوة. وهذا ما 

كانت تفكر فيه خبرية اآلثار ملياء 

كيالين، سليلة سدنة الحرضة 

الكيالنية ببغداد، قبل دخولها 

هذا القسم عن طريق املصادفة. 

كانت تحلم، وهي طالبة ثانوية، 

أن تكون يومًا ما رئيسة وزراء 

مثال، أو سياسية ُيشار إليها بالبنان. 

لذا حاولت دراسة الحقوق 

والسياسة، فهي الخطوة األوىل 

نحو تحقيق ذلك الحلم، كام 

جرت العادة يف الدول ذات 

التقاليد الدميقراطية.

إال أن وجود شقيقها يف تلك 

الكلية حال دون ذلك، وكان 

يرى وجودها تقييدًا له يف حياته 

الجامعية أن يجتمع وشقيقته يف 

كلية واحدة. ثم أخذت بالبحث 

عن أي فرع جامعي يؤدي بها إىل 

مناصب السياسة، وبالتايل أفلست 

من الجميع وحطت عصا ترحالها 

يف قسم اآلثار. دخلت هذا 

الفرع، املفتتح قبل ثالث سنوات، 

وسط استخفاف األهل واألقرباء، 

فامذا يتوقع لدارس آثار الطني 

والحجارة من مستقبل، سوى 

وظيفة متواضعة يف املتحف 

العراقي! إال أن الفرصة املؤاتية 

قد أتتها، عندما وصل أحد أساتذة 

جامعة »كامربدج”الربيطانية 

العريقة إىل بغداد، وطلب 

مقابلتها، بعد أن علم أن فتاة 

عراقية تدرس علم اآلثار ببغداد، 

ووعدها بالحصول عىل منحة 

دراسية يف جامعته، وقد تم ذلك 

بعد عام درايس واحد.

أول لقاء جمعني بالدكتورة ملياء 

الكيالين، عاملة اآلثار العراقية 

التي رحلت قبل أيام، كان أواسط 

التسعينيات عندما ألقت محارضة 

عن اآلثار العراقية يف ديوان الكوفة 

يف لندن، تحدثت فيها عن تهريب 

اآلثار من العراق وبيعها يف الخارج 

وكيف ميكن العراق استعادتها حتى 

بعد بيعها ألنه ليس ألحد حق بيعها. 

وبعد أن أكلمت محارضتها، ناقشتها 

يف مسألة التهريب التي كنت أعتقد 

بأنها كانت منظمة وتجري مبوافقة 

متنفذين يف النظام العراقي، فهكذا 

قرأت يف تقارير نرشتها صحف 

أجنبية رصينة.
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الع���راق الربتغ���ايل كولبنيكيان باإن�س���اء متاحف 
املحافظ���ات، ومنه���ا كان متح���ف املو�س���ل، الذي 
�سممه املعم���اري العراقي حمم���د مكية، ومتحف 
اأور بالنا�س���رية �س���ممه املعماري العراقي �سعيد 

علي مظلوم.

العراق  بتاريخ  كانت خا�س���ة  العناية  تلك  < كل 
الق���دمي، ومعل���وم اأن الدولة العبا�س���ية، واأطرافا 
اإ�س���المية اأخ���رى، حكمت الع���راق لق���رون، فماذا 

عن الآثار الإ�سالمية؟
� كانت تل���ك الآثار، الثابتة منها، مهملة حقًا. اأقول 
هذا لأن اأحد اأقوا�س املدر�س���ة امل�ستن�سرية، التي 
�س���يدت يف القرن ال�س���ابع الهج���ري، كان خمبزًا! 
وكان الق�س���ر العبا�س���ي عبارة عن خرابة. حقيقة 
لي�س لدينا اآثار عبا�سية نقية، واأغلبها كان من اآثار 
مرحلتها املتاأخرة املطعمة. وذلك ب�سبب احلروب 
وُعم���ران  بالقرمي���د،  كان  البن���اء  واأن  والف���ن، 
القرمي���د عادة ل يدوم. اأما اآث���ار منطقة الأعظمية 
وال�سرافية، وهي املوقع العبا�سي الأول، فقد كر 
التنقيب فيها، ولكن لالأ�س���ف مل يعر على �س���يء، 
لأن الأر����س ُحرث���ت وحتول���ت اإىل ب�سات���ن. لذا 
مل يبق م���ن الأثر العبا�س���ي اإل القليل جدًا: جامع 
اخللفاء، الذي اأعاد ت�سميمه املعماري حممد مكية 
يف ال�ستينيات من القرن املا�سي، ومنارته منارة 
�سوق الغزل. وهناك منارة �سغرة بالكرخ، وقبة 
زبي���دة املخروطية، وه���ي ذات ط���راز �سلجوقي. 
وكانت القب���ب املخروطية م�سه���ورة بالعراق يف 
ذل���ك الوق���ت، وم���ا زال���ت من�سوب���ة ف���وق العديد 
م���ن الأ�سرح���ة، لكنه���ا تع���ود اإىل ف���رتة متاأخرة. 
وكان���ت قبة ال�سي���خ عبد القادر الكي���الين من ذلك 
الطراز املخروطي، قبل قلعه���ا وا�ستبدالها بالقبة 
احلالية. ومن املعلوم ان للحروب بن العثمانين 
وال�سفوي���ن دورا يف هدم العديد م���ن العمارات 

الأثرية اخلا�سة بالأ�سرحة وامل�ساجد.

العراقية؟ بالآثار  الهتمام  تدهور  بداأ  < متى 
التخطي���ط  بالآث���ار:  الهتم���ام  عملي���ة  ت�سم���ل   �
للتنقي���ب، واإجراءات و�سول الأث���ر اإىل املتحف، 
وخط���وات  وعر�س���ه،  حفظ���ه  اإىل  وت�سجيل���ه 
�سيانت���ه. وكان طه باقر، وفي�سل الوائلي، وفرج 
ب�سم���ه ج���ي، وغره���م م���ن الآثاري���ن يتبع���ون 
اأ�س���ول يف تنفي���ذ تلك اخلط���وات وبدق���ة. فعلى 
�سبيل املثال كان ب�سم���ه جي، وكان مدير املتحف 
العراقي لع�سرين عامًا، ياأتي بخطاط خا�س يخط 
رق���م الأثر علي���ه، وو�سفه وتدوين���ه يف ال�سجل. 
وغايت���ه من ذل���ك خط يتنا�س���ب مع مكان���ة الأثر. 
غ���ر اأن مثل ه���ذا التقليد اختف���ى تدريجيًا، حتى 
ا�ستغن���ى املتح���ف عن عملي���ة الت�سجي���ل برمتها، 
وذل���ك منذ الت�سعينيات من الق���رن املا�سي، وُترك 
تقلي���د ت�سجيل الأث���ر يف وزارة املالية، كما جرت 

العادة.
وبف�س���ل ه���ذا التدهور ظ���ل اجلميع حائ���رًا، بعد 
النه���ب ال�سامل �سن���ة 2003، اذ لي�س هناك �سجل 
ُيرج���ع ل���ه، ملعرف���ة موا�سف���ات الأث���ر املنه���وب. 
وكن���ت اأراه���ن قبل و�س���ويل اإىل بغ���داد، عقب 9 
اأبري���ل )ني�س���ان( 2003، على وج���ود ال�سجالت، 
التي كن���ت اأعرفها، فاإذا تلف �سج���ل املتحف تبقى 
ن�سخ���ة وزارة املالي���ة حمفوظ���ة. وق���د ده�ست ملا 
علم���ت برتك تقليد الت�سجيل م���ن �سنوات، وظلت 
الآث���ار ُتعامل عرب �سجالت وهمي���ة، حتت عنوان 
»�س���ري للغاي���ة«. وبطبيعة احلال، َم���ْن جتراأ على 
ت���رك الت�سجيل يف حفظ الأثر اأنه لي�س اأثريًا، ول 

حري�سًا على ثروة الآثار.

< م���ا ه���ي عوائ���ق العمل يف جم���ال الآثار، هل 
هن���اك اعرتا�س���ات ديني���ة كاعتباره���ا م���ن �سنف 

الأ�سنام مثاًل؟
� اأب���دًا، لي����س هن���اك اأي تاأث���ر ديني، كفت���وى اأو 

يف  اأو  املا�س���ي  يف  كان  �س���وى  م���ا،  احتج���اج 
احلا�س���ر. اأم���ا م���ا يخ�س اآث���ار العتب���ات املقد�سة 
فكانت لها خزائن خا�سة يف داخلها، وتقوم دائرة 
الآثار، بن احلن والآخر، بت�سجيل اجلديد منها. 
كذلك بالن�سبة للم�ساجد واجلوامع فال يجري اأي 
تغير فيه���ا اإل مبوافقة مديرية الآث���ار، لأنها هي 

امل�سوؤولة عن حماية الرتاث ب�سكل عام.

احلديثة؟ اجلوامع  الإجراء  هذا  �سمل  < هل 
� نعم بالن�سب���ة لتلك التي ي�سل عمرها اإىل �سبعن 
عام���ًا واأكر. ولك���ن، هناك م���ا ُيعيق عم���ل دائرة 
الآث���ار، وهو تدخ���ل ال�سلطة بن احل���ن والآخر، 
بطلب���ات بعي���دة عن احلر����س على الأث���ر. ومثال 
عل���ى ذلك، ُهدم حائ���ط ُتراثي يف ح�س���رة ال�سيخ 
عبد الق���ادر الكي���الين، ووقفت دائ���رة الآثار �سد 

هذا الت�سرف، لكنها مل ت�ستطع وقف الهدم.

للحائ���ط الرتاث���ي يف ح�سرة  < وم���اذا ح�س���ل 
ال�سيخ عبد القادر الكيالين؟

� زار )الرئي����س العراق���ي ال�سابق( �س���دام ح�سن 
م���ن  يومه���ا  يتمك���ن  ومل  القادري���ة،  احل�س���رة 
الدخول ب�سبب الزدح���ام، فرجع وقرر تو�سيعها 
بهدم احلائ���ط، وتو�سيع البناء. وق���د �سمل الهدم 
احلائط وجانبا من املكتب���ة والف�سحة العثمانية، 
وهي الوحيدة ببغداد من ناحية احلجم والطراز 

املعماري.
وا�ستن���ادًا ملا لعائلتي من �سل���ة ب�سدانة ال�سريح، 
قم���ت بتوجيه ر�سال���ة اإىل رئي�س اجلمهورية، من 
دون اأن اأُ�سمي���ه اأو اأتبع ا�سمه بعبارة حفظه الله، 
مثلم���ا ج���رت العادة، وق���د تعمدت ذل���ك. وبعثتها 
ع���رب الربيد عام 1993، ون�سخ���ت اأخرى �سلمتها 
اإىل ال�سف���ارة العراقية، وقد �سرحت فيها خطورة 

ق���رار ه���دم احلائ���ط، وت�سوي���ه عم���ارة احل�سرة 
التاريخي���ة. وبعده���ا علم���ت اأن���ه ذي���ل الر�سال���ة 
بعب���ارة »ُتناق����س«، وفهمت اأنها اأجل���ت الهدم مدة 
�س���ت �سن���وات. وي���ا ليت �سق���ط النظ���ام قبل هدم 
احلائط، حيث ُه���دم �سنة 2001. فلو ح�سل هذا، 
لكان بالإم���كان انقاذ الف�سح���ة الرتاثية، وما ُهدم 
معه���ا من عم���ارة قائمة من���ذ الق���رن ال�سابع ع�سر 
امليالدي. وح�س���ل اأن التقيت بنائب الرئي�س عزة 
ال���دوري، وكان م�س���وؤول ع���ن العتب���ات املقد�سة، 
وعر�س���ت عليه �س���ور وخرائط للم���كان، اإل اأين 

وجدته متلكئا ل يعرف �سيئًا.

التخريب  يد  امتدت  < ما عدا هدم احل�سرة هل 
با�سم التجديد اإىل اآثار اأخرى ببغداد؟

� �سمع���ت اأن جام���ع �سيد �سلطان عل���ي، ويقع على 
حافة دجلة ال�سرقي���ة و�سط بغداد، تعر�س للعبث 
اأي�سًا، وهو من العمائر الرتاثية. وكذلك تعر�ست 
م�ساجد اأخ���رى للعب���ث با�سم التجدي���د. اأما بابل 
فق���د حدث���ت عليه���ا اعت���داءات بليغ���ة، م���ن اأج���ل 
خدم���ة ال�سياحة بداية من اخلم�سينيات يف القرن 
املا�سي، فحينها مل يكن هناك اهتمام كاف بالآثار. 
بل لي�ست هن���اك تعليمات وا�سح���ة بخ�سو�سها. 
ولك���ن، بعد ال�سبعينيات، وبع���د الفورة يف انتاج 
رفت اأموال طائلة لإعمار بابل، وقد اأراد  النفط، �سُ
�سدام ح�سن جعل ا�سمه قرينًا لنبوخذن�سر، امللك 
البابلي ال�سهر، اأو لنتح���دث بح�سن نية ونقول، 
رمبا كان جزء من اهتمامه من اأجل اإبراز التاريخ 
البابل���ي. غ���ر اأن ذل���ك الهتمام ج���اء على خراب 
باب���ل، وهي اأه���م مدينة يف تاريخ الع���امل قاطبة، 
ف���كل احل�سارات كان م�سدرها بابل، ولي�س هناك 
َم���ْن ل يعرف بابل اأو بابل���ون. لقد تغرت مالمح 
امل���كان، واأن حجمه ل ي�سمح مبث���ل هذا العمران. 

وكان���ت احلملة حتت �سعار »م���ن نبوخذن�سر اإىل 
�سدام ح�سن بابل تنه�س من جديد«.

اأم هو  بابل  املكان املعروف حاليًا هو كل  <ه���ل 
دار احلكم مثال؟

� ه���ذه فقط منطق���ة الق�سور امللكي���ة واملعابد، اأما 
باب���ل املدينة فكانت حماطة ب�سور كبر، ولالأ�سف 
اأك���ر م�ساحته���ا الآن ب�ساتن. كذل���ك هناك �سارع 
املوك���ب، والق�س���ر ال�سمايل والق�س���ر اجلنوبي، 
وزقورات املعابد. و�سلة باحلديث حول الإ�ساءة 
ملناط���ق الآث���ار؛ فبع���د باب���ل ح�س���ل تخري���ب يف 
منطقة احل�سر الأثرية، وخا�سة يف الت�سعينيات 
من القرن املا�سي. وح�سل اأن نقب فيها الآثاريان 
عل���ي م�سطف���ى وف���وؤاد �سف���ر يف اخلم�سيني���ات، 
ورقم���وا كل الأحجار، وذلك لإع���ادة هيكلة الآثار، 
ح�س���ب م���ا كانت علي���ه، وقد اأع���ادوا ق�سم���ًا منها، 
وُترك الباقي يف النتظار على الأر�س. ولكن، يف 
اأواخ���ر الت�سعينيات، ملا زار وكي���ل وزارة الثقافة 
امل���كان، لإقام���ة مهرج���ان م���ن املهرجان���ات، اأم���ر 
برفعها ل عل���ى التعين، واأخ���ذوا يبنون احل�سر 
باأحج���ار جلبوها من املو�س���ل، ولي�س باأحجارها 

الأ�سلية.
اأما اآث���ار اآ�سور فلم يحدث تخري���ب كثر فيها، اإل 
اأن متحفه���ا ال�سغر كان قد �ُسرق يف الت�سعينيات 
اأي�س���ًا، وحتت اأنظار املتنفذين اآن���ذاك. ول ُيف�سر 
ع���دم من���ع ال�سرق���ة اإل بالتواط���وؤ م���ع ال�ُس���راق. 
ووقتها اأي�س���ًا �ُسرق متحف مدين���ة وا�سط، وهو 
يحت���وي عل���ى اآث���ار اإ�سالمي���ة، و�سرق���ت متاحف 
املحافظ���ات اجلنوبي���ة وكرك���وك، ما ع���دا متحف 

النا�سرية مل ي�سرق، بعد اأحداث 1991.

ي�س���رق  مل  بال���ذات  النا�سري���ة  متح���ف  < مل���اذا 
حينها؟

� كان ذل���ك بف�س���ل موظفة يف املتح���ف، اعرت�ست 
و�سدت جموع الناهبن، وقفت بالباب، وهي من 
اأه���ل املنطقة. وقد �سمعت اأن هذه املوظفة جمعت 
الآث���ار ال�سومري���ة الذهبية وحملته���ا اإىل دارها. 
وبعد ا�ستتباب الأو�ساع قامت بحملها اإىل بغداد، 
و�سلمت الآثار بكل اأمانة. اإل اأن النتماء احلزبي 
كان يلع���ب دورًا يف تقيي���م املوظف���ن، ومل تع���ن 
تل���ك املوظفة مديرة للمتحف رغم ا�ستحقاقها لهذا 
املن�س���ب بكل ج���دارة. واأكر من ه���ذا، مل يذكرها 

اأحد، ومل تكتب عنها ال�سحافة.

< وكي���ف ح�سلت عملية نهب متحف بغداد عام 
2003؟

� لق���د اكت�سفن���ا اأن كل البواب���ات اخلارجي���ة غ���ر 
عامل���ة، من ناحية احل�سان���ة اخلا�سة بها، ورمبا 
فتحت بركل الأرجل. وقد ورد يف تقرير اخلرباء، 
انتجت���ه جلن���ة حتقيقية خا�سة باملتح���ف من قبل 
خ���رباء اأمركي���ن وعراقي���ن، اأن البوابات كانت 
معطل���ة من قب���ل. ولك���ن ح�سب نظ���ام املتحف، ل 
ي�سم���ح اأن ترتك هكذا اأب���دًا. وبعد �ستة اأ�سهر، من 
وج���ودي يف بغداد، دخلت اإىل غرفة امل�سماريات، 
فاأق���ول يا ليته���ا �ُسرقت، ومل ت���رتك حمطمة بهذه 
الطريق���ة. وهي ب���دون �سجل، واأب���واب خزاناتها 
حمطم���ة، فدخل الرتاب عليه���ا، وامللح كان يغطي 
الأل���واح الطيني���ة، والعديد منه���ا كان مرميًاُ على 
الط���اولت. اإل اأن م���ن املفرح���ات، اأن راأيت الُرقم 
الطيني���ة، والت���ي عليه���ا الكتاب���ات امل�سمارية، قد 
جن���ت من النهب، وظ���ل باب خزينته���ا مقفال. اأما 
ب���اب الغرف التي حت���وي الفخاري���ات والتماثيل 
ف���كان مفتوحًا، ومل���ا اأندفع الناهب���ون، اإىل داخل 
املتح���ف، كان اأي�سر لهم التوجه اإىل الي�سار، حيث 

الآثار معرو�سة اأمامهم.
ظل املتح���ف ُينهب ملدة يومن عل���ى التوايل، ومل 
اإل بجه���ود الآثاري���ن، ويف مقدمته���م:  يتوق���ف 
مدي���ر املتحف دوين جورج، ومدي���ر دائرة الآثار 

جاب���ر التكريتي، وقفا بباب املتحف، وكان همهما 
حماية املكتبة، بعد نه���ب املتحف بالكامل. وطلبا 
النج���دة ومل ينجدهما اأحد، حتى ات�سال باملتحف 
الربيطاين، وذهب ج���ورج والتكريتي اإىل فندق 
»فل�سطن”و�س���ط بغداد، حيث كانت تقيم القيادة 
الع�سكرية المركي���ة هناك. ولكن، حتى يوم 14 
اأبريل)ني�س���ان( 2003 مل يح�س���ال عل���ى جواب. 
ومل ت�س���ل احلماي���ة الأمركي���ة اإل بع���د برنام���ج 
ب���ث على القناة الربيطاني���ة الرابعة، وكان دوين 
ج���ورج يتحدث م���ن بغ���داد، ومعه عل���ى ال�سا�سة 
مدير املتح���ف الربيطاين. وبع���د ال�ستف�سار من 
الأمركين، قالوا: كنا ننتظر التعليمات ونتيجة 
التداول مع القادة الع�سكرين. وكان من اأعذارهم 
اأنه���م مل ي�سرقوا وينهبوا، واأنه���م م�سغولون يف 

العمليات الع�سكرية.

اأي درج���ة تتهم���ن الأمركين بالتواطوؤ  < اإىل 
يف نهب املتحف؟

� هن���اك كالم كثر دار منذ اأول ي���وم النهب، ومنه 
اأن الأمركي���ن حم���وا وزارة النف���ط ومل يحموا 
املتحف! ولكن اأنا ل اأتهم الأمركين بال�سرقة ول 
اأعذرهم لإهمالهم، وخا�سة اأن ا�ست�سارين نبهوا 
الأمركين مبا�س���رة، اثناء الإعداد للحرب، ومنذ 
يناي���ر )كان���ون الول( 2003. واأن���ا واح���دة من 
هوؤلء، حيث ذهبن���ا اإىل وا�سنطن، قبيل احلرب، 
واجتمعنا مع امل�سوؤولن من اخلارجية والدفاع، 
وطلبن���ا حماي���ة املتحف واملواق���ع الأثرية. وقلت 
له���م باحل���رف الواح���د: »جن���وب الع���راق مملوء 
بالآث���ار، التي ما زالت حت���ت اأر�س ي�سهل نب�سها، 
وبالت���ايل �سرقتها«. وكان مع���ي الآثاري العراقي 
الدكتور اإ�سماعيل حجارة، واأ�ساتذة من الآثارين 
باحلماي���ة. وفك���رة  وق���د وعدون���ا  الأمركي���ن، 
ت�سكيل الوفد كانت مقرتحًا من اأحد املتخ�س�سن 
بجامعة �سيكاغو، ونحن ل�سنا مع الأمركين ول 

مع �سدام، بل مع الآثار.

< كي���ف كانت حلظة اجتياح املتحف، هل بكتلة 
ب�سرية ع�سوائية، اأم بجماعة منظمة؟

� ل ن���دري متام���ًا ما ح���دث يف تل���ك اللحظة. لكن، 
اآث���ار ال�سرق���ة ت�س���ر اإىل اأن الكثر م���ن الفاعلن 
كان من املنطقة التي حول املتحف، اأي من منطقة 
ع���الوي احلل���ة، وه���وؤلء اهتم���وا بنه���ب خزانة 
ونه���ب  املوظف���ن،  روات���ب  و�سرق���ة  املحا�س���ب، 
الكرا�سي والطاولت، اأكر من اهتمامهم بالآثار. 
وقد دخلوا اإىل خمترب الت�سوير، ورموا بال�سور 
والأف���الم على الأر����س، لأنها ل تعنيه���م. غر اأن 
هناك ق�سما اآخر من الناهبن توجهوا اإىل املتحف 
ع���رب ك�سر اح���د النوافذ، وهوؤلء ق�س���دوا الآثار. 
وف�س���ر هذا العمل بالتورية ع���ن ال�سرقة املنظمة، 
حت���ى تظه���ر اأنها ع�سوائي���ة. وم���ا زاد عجبي اأنه 
كي���ف ا�ستط���اع ال�س���ارق حم���ل الأث���ر الربونزي 
النفي����س، وكان وزن���ه ي���رتاوح ب���ن 200-150 

كليوغرام، وكيف اأنزلوه من الطابق العلوي؟

الأخرى؟ املنظمة  ال�سرقات  اآثار  هي  < ما 
� كانت �سرق���ة الأختام الأ�سطوانية �سرقة منظمة. 
لأن طريقة خزنها كانت حمكمة، ويف مكان خمفي، 
واأن هناك عددًا من الرفوف تعيق احلركة، و�سط 
الظ���الم الدام�س، ف���ال بد اأن هناك َم���ْن كان يعرف 
الطري���ق اإليه���ا، واأن ال�س���ارق كان يع���رف مكانها 
متام���ًا. ويف املكان نف�سه كانت تخزن امل�سكوكات 
ولي����س  والإ�سالمي���ة.  وال�سا�ساني���ة  اليوناني���ة 
معروف���ًا حتى ه���ذه اللحظة كيف ح�س���ل ال�ُسراق 
عل���ى مفاتي���ح خزاناته���ا. ومعل���وم اأن املفاتي���ح 
كان���ت حتف���ظ يف خزان���ة املتح���ف، وق���د وجدت 
مفتوح���ة. ويب���دو اأن عار�س���ًا اأع���اق ال�ُسراق من 
�سرقة امل�سكوكات، وهو �سقوط املفاتيح اخلا�سة 
به���ا بن الرف���وف والأخ�ساب املرمي���ة على اأر�س 

املتح���ف، وب�سب���ب الظ���الم مل ي�ستط���ع العث���ور 
عليه���ا. وبعد انتهاء عملي���ة النهب عر الآثاريون 

على املفاتيح و�سط الركام.

< اإذن، مل���اذا مل تن���ج الأخت���ام الأ�سطواني���ة من 
ال�سرقة؟

� كان���ت الأخت���ام يف خزائ���ن ح�سين���ة، اإل اأنه���ا 
اأُخرجت لرتتيبها من جديد عام 2001، وعر�سها 
يف منا�سب���ة عيد ميالد �س���دام ح�سن، وظلت يف 
مكانه���ا حتى �ُسرقت. ولول الحتف���ال بهذا اليوم 
م���ا �ُسرقت تلك الروة النفي�سة. واأظن كان عددها 
5515 ختم���ًا، ويع���ود تاريخ جتميعه���ا بداية من 
ع���ام 1923 وحت���ى الت�سعيني���ات. وق���د جنا عدد 
قليل منها. وذلك اأن اإحدى املخت�سات كانت تعمل 
عليها، وحتفظها يف خزانة اأخرى. ي�ساف اإىل ما 
تق���دم من �سوء الني���ات، اأن العديد من امل�سوؤولن 
العراقين، ومنه���م م�سوؤولو املتحف، مل يتوقعوا 
اأن احل���رب �ستندلع، وت�سل حت���ى �سقوط بغداد، 
وبالتايل مل يفكر اأحد باإجراءات فوق العادة �سد 

نهب اأو �سرقة املتحف.

اأُ�سرتجعت؟ التي  الآثار  اأهم  هي  < ما 
� هن���اك قائم���ة ت�س���م 15 األ���ف اأثر، والن���ادر على 
م�ست���وى الع���امل، ح���وايل 35 اأث���رًا. ويف الأي���ام 
الأوىل عاد ب���ن 2000 اإىل 3000 اأثر، وكان ذلك 
بتاأث���ر الدع���وات املتوا�سل���ة، وم�ساهمة خطباء 
امل�ساج���د. وقد اأُعلن اأن���ه ل يخ�سع لأي م�سوؤولية 
َم���ْن ُيرجع اأثرًا، بل من حقه اأن ل ُيعلن عن ا�سمه. 
اأما الآث���ار امل�سهورة، فمنها اإناء الوركاء النذري. 
وفتاة الوركاء. وراأ�س لإمرباطور روماين، ويعد 
يف نظ���ري ه���و الأهم بن اجلمي���ع، وقد وجد يف 
احل�سر. وقطعة عاجية نفي�سة مطعمة بالأحجار 
الكرمي���ة، عبارة ع���ن اأ�سد يفرت����س اإن�سانا، وهي 
�سغ���رة احلج���م ل يتع���دى حجمه���ا ك���ف الي���د، 
لكنه���ا كن����ز نفي�س. ومتث���ال مللك �سوم���ري، ُهرب 
اإىل �سوري���ة. والعجي���ب اأن حج���م ه���ذا التمث���ال 
كان ح���وايل املرتين، ووزنه ح���واىل ن�سف طن، 
ولي����س معلومًا كيف ُنهب من املتحف، وُهرب اإىل 

خارج احلدود.

اأن هناك  فقد �سمعنا  النذري،  الإناء  ع���اد  <كيف 
ق�سة ما؟

� الإن���اء الن���ذري ل يق���در بقيم���ة، وذل���ك لأهميته 
الفني���ة. وه���و يحك���ي ق�س���ة ديني���ة، له���ا عالق���ة 
باأعياد الوركاء القدمية. وكان اأحد املارة قد دخل 
املتحف، مع َمْن دخل من الناهبن، ف�ساهد، ح�سب 
روايت���ه، الإن���اء الن���ذري مطروحًا عل���ى الأر�س، 
ومك�سورًا، فاأخذه. وبعد اأ�سبوعن عاد اإىل اإدارة 

املتح���ف، واأخربها اأن الإن���اء يف حوزته، وهو ل 
ي�سلمه اإل لدوين ج���ورج، لأنه كان الأكر ظهورًا 
عل���ى �سا�سات التلفزي���ون، مناديًا باإع���ادة الآثار. 
وبع���د عودة دوين م���ن ال�سفر اأعي���د الإناء، وكان 

ذلك يف يونيو )حزيران( 2003.
وق���ال ال�ساب ان���ه اأخذ الإن���اء واأخف���اه يف داره، 
واأن���ه ملا اأبلغ اأهل���ه باأن لديه كن���زا ثمينا، اأق�سمت 
اخت���ه األ تتح���دث معه ط���وال حياته���ا اإذا مل يعد 
الإن���اء اإىل املتح���ف، وفع���ال اأع���اده. وكن���ت عن���د 
بواب���ة املتحف مل���ا اأخربين دوين ج���ورج، وكان 
ي���كاد يط���ر م���ن الف���رح، ب���اأن الإن���اء يف حوزته 
الآن، ويف �سن���دوق ال�سي���ارة. وكذلك عادت فتاة 
الوركاء، وعدد من الأخت���ام الأ�سطوانية. وتقرر 
لع���ودة الفتاة حف���ل ر�سمي، وكانت زف���ة معتربة 
�س���ارك فيها وزير الثقافة مفي���د اجلزائري اآنذاك. 
اأم���ا التمثال الربون���زي، وكان ثقيل ال���وزن، فقد 
اأخف���اه �سارقه يف م���كان الق���اذورات، وكما يبدو 
�سرقته جمموعة اأ�سخا�س ل �سخ�س واحد، وذلك 
لثق���ل وزن���ه، وظه���ر اأثر الحت���كاك عل���ى درجات 
املتح���ف، حيث اأنزلوه بطريق���ة موؤذية. وحتى ل 

يتاأثر بالقاذورات، ُدهن بالزيت.

َم���ْن تعاون بدون مقابل  <ه���ل هناك من النا�س 
لعودة الآثار؟

� تعاون العديد من العراقين، وعملوا مع املتحف 
يتتبع���ون  واأخ���ذوا  مقاب���ل،  ب���دون  كمخربي���ن 
ال�سرق���ات.  ع���ن  الأخب���ار  ال�ُس���راق، ويجمع���ون 
واأحدهم عمل عماًل كبرًا، وخطرًا من اأجل عودة 
الآث���ار ل اأك���ر. كذل���ك �س���ادف اأن اأح���د املحققن 
الأمركي���ن ال�سب���اب كان حري�س���ًا كل احلر�س، 
وبه���ذه اجله���ود ع���اد التمث���ال الربون���زي. وق���د 
التقطت �س���ورة للتمثال يف حلظ���ة ت�سلمه، وهو 

يف حالة يرثى لها.

م���اذا عن  لكن  املتح���ف،  اآث���ار  م���ا خ�س  < ه���ذا 
الآثار العمرانية؟

� مل حت���م الآث���ار العمرانية من اإي���ذاء احلرب، مع 
اأن التفاق���ات الدولية ت�س���ر اإىل واجب حمايتها 
اأثن���اء احل���روب. فمثال، بناي���ة الق�سلة ق���د ُنهبت، 
وه���ي دار احلكم يف العهد العثم���اين، وكانت من 
ترك���ة ال���وايل مدحت با�س���ا، وقد قلع���ت نوافذها 
واأبوابها، ورفع من عليها ال�سقف. ونهبت املواقع 
الأثرية، وحفرت فيها حف���ر ع�سوائية، لأنها ظلت 

عارية من دون حماية.

حالي���ًا،  واإدارته���ا  الآث���ار  اأح���وال  ع���ن  <م���اذا 
وخا�س���ة بع���د خ���روج دوين ج���ورج، ووج���ود 

اأغلب املخت�سن خارج العراق؟

� َمْن يت�سدى للعمل يف جمال الآثار من املفرو�س 
اأن تك���ون له خ���ربة اآثارية، ومتحفي���ة يف الوقت 
نف�سه. يجب اأن يكون مدير الآثار ذا �سمعة طيبة، 
واأل تك���ون علي���ه عالم���ات ا�ستفه���ام، كالتج���ارة 
بالآث���ار مث���ال. وكذلك يتب���ع و�س���ع اأي جمال من 
جم���الت البالد، ومنه���ا الآثار، ثب���ات وا�سطراب 
احلال���ة ال�سيا�سي���ة. فاإذا كان���ت التعيينات جتري 
ح�س���ب املح�سوبي���ة فاأق���راأ عل���ى الآث���ار ال�س���الم، 
مثلما يح�سل الآن. وق���د �سمعنا اأن الوزارة تريد 
تغي���ر هي���كل اإدارة الآث���ار، وباأنه���ا تري���د اإلغ���اء 
اأه���م دائ���رة من دوائره���ا، وهي دائ���رة ال�سيانة، 
واإلغ���اء دائ���رة البحوث، التي ع���ن طريقها ُتعرف 
الآثار. اأما اخلطاأ الأك���رب فهو اإحلاق دائرة الآثار 
ب���وزارة ال�سياح���ة، بينما العناي���ة بالأثر يختلف 
عن الفندقة اأو �سوؤون ال�سياحة الأخرى. اإن مكان 
دائرة الآثار الطبيعي تكون دائرة خمت�سة تابعة 
مبا�سرة اإىل جمل�س الوزراء، لها حقوق الوزارة، 
واإذا مل يح�س���ل هذا فمكانه���ا الأن�سب هو اإحلاقها 

بوزارة الثقافة، مثلما كانت عليه.

< ونختتم ب�سوؤالك عن اأهم ذكرياتك اأثناء عملك 
يف دائرة الآثار؟

� هن����اك ذكري����ات كثرة. لك����ن، اأطرفها م����ا يتعلق 
برج����ل ب�سيط، ل يق����راأ ول يكت����ب، واكب العمل 
يف دائ����رة الآثار من����ذ 1944، وما زال حتى هذه 
ال�ساع����ة، وه����و احلاج عب����د. عبد ُيعد حق����ًا اأمن 
املتح����ف، ل فرا�س����ًا في����ه، وهو عن����وان وظيفته، 
فلدي����ه م����ن املعلوم����ات واخل����ربة م����ا لي�����س لدى 
ع����دد م����ن املوظف����ن. فهو يع����رف اأين م����كان هذا 
الأث����ر، وم����ا هي قيم����ة ذاك، ب����ل وما ه����و تاريخ 
اآخ����ر. وي�ساع����د الباحثن واملوظف����ن مبفهومية 
فطري����ة عجيب����ة، و�سع����رت ان لدي����ه اإخال�س����ا ما 
بعده اإخال�����س لالآثار. وقد ح�س����ل اأن اأحيل اإىل 
التقاعد، وملا مل يتمكن من فراق الآثار عاد وطلب 
العودة باأجور يومي����ة. وقد انتهزت وكيلة مدير 
املتحف اآن����ذاك الآثارية مهاب البك����ري الفر�سة، 
ومل����ا �سمعته اأغلقت الباب، واأمرته اأن يكتب طلبًا 
ويوقع����ه، حتى ل يرتاجع، وفعال ع����اد، وما زال 
يعمل. ومل يفارق عبد الآثار طوال الق�سف خالل 
احلرب عام 1991، وعندما قلنا له ملاذا بقيت يف 
املتح����ف ليال؟ قال: »وهل اأبق����ي الآثار لوحدها«؟ 
ل اأحد ي�سميه احلاج عبد، رغم ذهابه اإىل احلج، 
وكان يت�ساي����ق من ذلك. وعنده����ا ت�سارطت معه 
مازح����ًة اأن ينادين����ي بالدكت����ورة ملي����اء، بع����د اأن 
اأخ����ذت الدكتوراه، واأنادي����ه باحلاج عبد، عندها 
نظ����ر يل نظ����ره احتج����اج، لأنه ل يري����د مناداتي 
بغ����ر م����ا تع����ود علي����ه من����ذ 1961: ال�س����ت ملياء 

وكفى.

◄◄
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ملي��اء  العامل��ة 
 . . ين لكي��ا ا

اإرث من العلم

عل���ى م���دى ن�س���ف 
د.  َبَن���ت  تقريب���ًا  ق���رٍن 

ملي���اء لنف�سه���ا �سمع���ًة عامليًة 
كعامل���ٍة مرموق���ٍة وقّيم���ٍة وكاتب���ٍة، 

عا�ست معظ���م حياتها يف لندن، لكنه���ا كانت تعود 
بانتظ���اٍم للع���راق لإجراء الأبحاث هن���اك. يف عام 
2003 كانت يف رحل���ة ا�ستثنائية لبغداد، اإذ قادت 
اأمري���كا القوات الت���ي احتلت الع���راق يف مار�س/

اآذار م���ن ذل���ك الع���ام بذريع���ة البحث ع���ن اأ�سلحة 
دم���اٍر �سام���ٍل ولأي���اٍم تتاب���ع الل�سو����س على نهب 
املتح���ف العراقي يف العا�سم���ة. ظلت ملياء تواجه 
العامل���ن باملتحف، تقول: »كانوا يف حالة �سدمٍة، 
اأذك���ر اأن اأحدًا منهم مل يك���ن قادرًا على اإكمال جملٍة 
لآخرها لقد كان���ت روؤية املتحف خاليًا هكذا غريبًة 
وفظيع���ًة«، وفق ما ذكرت يف مقابل���ٍة اأجرتها معها 
هيئ���ة الإذاع���ة الربيطاني���ة  BBC ع���ام 2016. 
كان���ت الكيالين خب���رًة يف الأخت���ام الأ�سطوانية 
احلجري���ة حل�س���ارة ما ب���ن النهري���ن، التي كانت 
ت�ستخ���دم من���ذ اآلف ال�سنن للطباع���ة على الطن 
كوي�سلٍة للتوثيق، و�ُسرقت من قبو املتحف اأغلبية 
املجموع���ة، والتي كان���ت تبل���غ 7 اآلف قطعة. يف 
مقابلته���ا تق���ول: »كان���ت الأخت���ام يف زاوي���ٍة، يف 
�سنادي���ق �سغ���رة ف���وق كابين���ٍة، كي���ف وجده���ا 
الل�سو����س اإل لو كانوا يعلم���ون بوجودها هناك؟ 
. ميكن اأن يكونوا من  ميكن���ك اأن تلوم اأي �سخ����سٍ

خ���ارج املتحف، لكنه���م �سمعوا عنه���ا، اأو ميكن اأن 
يكونوا من العاملن باملتحف«.

فهر�َست القطع املتبقية من املتحف بعد �سرقته
وم���ن خالل عملها م���ع مكتب اإعادة اإعم���ار العراق 
الذي اأن�ساأت���ه وزارة اخلارجية الأمريكية �ساعدت 
د. ملياء يف تقدير اخل�سائر وفهر�سة القطع املتبقية 
واإيجاد من�س���اآٍت لتخزينها، كما اأدت دور الو�سيط 
ب���ن العامل���ن يف املتحف وق���وات الحتالل. يعد 
متث���ال البا�سيتك���ي اإح���دى اأه���م القط���ع امل�سرتدة 
بعد النهب، وه���و متثاٌل نحا�سي عمره 4300 عاٍم 
ل�ساق���ي رجٍل ع���اٍر جال�ٍس عل���ى قاع���دٍة م�ستديرٍة. 
بغ���داد.  خ���ارج  بالوع���ٍة  يف  خمب���اأً  التمث���ال  كان 
وتقول د.ملي���اء اإنها قابلت اجلن���ود الذين وجدوه 
واأح�س���روه للمتحف عند الب���اب، ومل تكرتث اأبدًا 
ب�س���اأن رائحته الكريه���ة. ويف مقابل���ٍة اأجرتها مع 
جمل���ة Science ع���ام 2004 قال���ت: »اإنها قطعٌة 
مهم���ٌة للغاي���ة، لطامل���ا كانت قطعت���ي املف�سلة«. يف 
النهاي���ة ُع���ر عل���ى اآلف القط���ع، واأُعي���د افتت���اح 

املتحف عام 2015.

يربطها بالتاريخ عاقة وثيقة
ُول���دت ملياء الكي���الين يف الثامن م���ن مار�س/اآذار 
ع���ام 1931 يف بغ���داد وهن���اك ن�ساأت م���ع اإخوتها 
الأربع���ة،  كان اأبوها اأحمد جم���ال الدين الكيالين 
�ساح���ب اأطياٍن، وكانت اأمه���ا مديحة اآ�سف حممد 
ع���ارف اأغا ربة من���زٍل. ويرتبط التاري���خ العراقي 
بعائلتها ارتباطًا وثيق���ًا؛ فوالدها ينحدر من ن�سل 
ال�سيخ عبد القادر الكيالين الإمام ال�سويف وعامل 
الاله���وت امل�سلم الذي عا�س يف القرن الثاين ع�سر 

امليالدي ون�سبها يت�سل باأول رئي�س وزراٍء للعراق 
يف التاري���خ احلدي���ث )عب���د الرحم���ن الكي���الين 
النقي���ب(. �سديقته���ا د. زينب البح���راين، اأ�ستاذة 
الآثار وثقاف���ات ال�سرق الأدنى بجامعة كولومبيا، 
تقول يف مقابلٍة ع���رب الهاتف: »مل يكن يف عائلتها 
علماء اآثاٍر قبلها، لكن لأن عائلتها من بن الأقدم يف 
الع���راق، فاإن اإح�سا�سه���ا بالتاريخ كان عاليًا جدًا«. 
ب���داأ تلقيها لعل���وم الآثار ل�سنٍة واح���دٍة يف جامعة 
بغداد، قب���ل اأن تنتقل اإىل اإجنلرتا، حيث تخرجت 
يف جامع���ة كام���ربدج بدرج���ة البكالوريو����س يف 
علوم الآث���ار والعمارة. ونالت �سه���ادة املاج�ستر 
م���ن  الدكت���وراه  و�سه���ادة  اأدن���ربة،  جامع���ة  م���ن 
جامع���ة لن���دن، وكان مو�س���وع ر�سالته���ا الأختام 
الأ�سطواني���ة. التحقت د. ملي���اء الكيالين باملتحف 
القوم���ي بالع���راق ع���ام 1961 وعمل���ت ب���ه قّيمًة، 
وكانت اإحدى مهامها الأوىل طباعة اآثاٍر على الطن 
لالأخت���ام الأ�سطواني���ة لك���ن طموحه���ا لالن�سم���ام 
اإىل عملي���ات التنقيب عن الآث���ار يف العراق -التي 
تع���د اأر�سًا خ�سب���ًة لأعمال التنقي���ب- كانت حتده 
املواقف العراقية املحافظ���ة جتاه الن�ساء. مع ذلك 
اأقنعت �سلطات املتحف بقدرتها على العمل، ورغم 
موافقته���م على مبا�سرتها العمل، فقد حددوا عملها 
يف منطق���ة بغداد فقط. ويف منطق���ة تل ال�سباعي 
خارج مدينة بغداد كان���ت د. ملياء �سمن املجموعة 
التي اكت�سفت مدينًة بابليًة كاملًة ببيوتها ومعبدها 

ومبنًى اإداريًا.
مل تك���ن املكت�سف���ات ممي���زة ب�سري���ًا.. لكنها كانت 
 The Looting of“ مهمة ج���دًا.. ويف كت���اب
the Iraq Museum، Baghdad” الذي 

�س���در عام 2005 للكاتب���ن بولك واأجنيال �سا�سرت 
وردت مقال���ٌة له���ا قالت فيها: »مل تك���ن الكت�سافات 
ممي���زًة ب�سري���ًا، لكنها كان���ت يف غاي���ة الأهمية«. 
»كان���ت من بن املكت�سفات باملوقع األواٌح م�سماريٌة 
بينها ل���وٌح اعُترب برهانًا لنظري���ة فيثاغورث ُكتب 
قب���ل مول���د فيثاغورث بنح���و 2000 ع���اٍم«. كانت 
الكيالين متث���ل طليعة عامل���ات الآث���ار العراقيات، 
حلقته���ا بع���د ذل���ك بوق���ٍت قلي���ٍل �سلم���ى الرا�سي، 
وراجحة النعيم���ي، ونوال املتويل خبرة الكتابة 
امل�سماري���ة الت���ي �سارت مدي���رًة للمتحف العراقي 
فيم���ا بع���د. وبحل���ول ع���ام 2003 كان الكث���ر من 
علم���اء الآث���ار العامل���ن يف املتح���ف م���ن الن�ساء. 
يف   1988 ع���ام  ُن�س���رت  الت���ي  اأطروحته���ا  ويف 
 Bibliotheca Mesopotamia دوري���ة 
و�سفت د. ملي���اء الآثار املتقن���ة للم�ساهد املنقو�سة 
على الأخت���ام، والت���ي تخلفها على األ���واح الطن. 
كتب���ت يف اإحدى امل���رات عن �سما����س، اإله ال�سم�س 
يف ح�سارة ما ب���ن النهرين، والذي كان جت�سيده 
الأ�سا�سي على الألواح »املن�سار اأو ال�سكن امل�سنن، 
والث���ور ذو الوجه الب�سري«. وتتابع: »يظهر عادًة 
واقف���ًا، وقدم���اه عل���ى جبٍل مزي���ٍن اأو ث���وٍر متكٍئ. 
يقف اأمامه عابٌد يرت���دي قلن�سوًة م�ستديرًة بحافٍة 
مقلوب���ٍة، وثوبًا طوي���اًل مفتوحًا من الأم���ام ُمبديًا 
�ساقًا عاريًة«. ويف ر�سالٍة اإلكرتونيٍة قال ماكغواير 
غيب�س���ون، اأ�ست���اذ علم اآث���ار بالد ما ب���ن النهرين 
بجامع���ة �سيكاغ���و، اإن »اأطروحة د. ملي���اء اأظهرت 
�س���ورًا لالأخت���ام الت���ي وجده���ا الفري���ق العراقي 
يف احلفري���ات واإن ه���ذه املعلوم���ات كانت �ستظل 

جمهولة على الأغلب لول عملها«.

ورثت حب الآثار لبناتها اأي�ضًا..
وبالإ�ساف���ة لبنته���ا ن���ور الكي���الين، قّيم���ة ق�س���م 
ل���دى  الإ�سالمي���ة مبتح���ف غال�سغ���و،  احل�س���ارة 
الكي���الين،  ع���زة  هم���ا  اأخري���ان  ابنت���ان  ملي���اء  د. 
وح�س���ن وي���ر. كان زواجه���ا الأول من اب���ن عمها 
امل���وؤرخ املعماري عبد الرحم���ن الكيالين قد انتهى 
بالطالق، اأما زوجها الثاين رجل الأعمال الأردين 
جورج وير فقد تويف عام 2003. كارثة ال�سرقات 
املتح���ف  اآث���ار  م���ن  لالأخت���ام وغره���ا  املنت�س���رة 
العراق���ي �سبق���ت كارثًة ثقافيًة اأخ���رى هزت البالد 
يف ال�سن���وات الأخرة، عندما ق���ام اأع�ساء تنظيم 
»الدول���ة الإ�سالمي���ة« )داع�س( بتدم���ر الكثر من 
الكن���وز القدمية والأ�سرح���ة يف �سوريا والعراق، 
مثل املوق���ع الذي ُيفرت����س اأنه ق���رب النبي يون�س 
العراقي���ة.  املو�س���ل  مدين���ة  خ���ارج  نين���وى  يف 
وتق���ول د. زين���ب البح���راين الت���ي عمل���ت م���ع د. 
ملي���اء: « تلك كوارث جعلتنا ننتحب، اإن ما يجعلهم 
ي�ستهدف���ون الأ�سرحة هو اأنه���ا مقد�سٌة لدى جميع 
الأديان، ومبهاجمتها فهم يهاجمون ثراء وتعددية 
الثقافة«. لقد كان���ت د. ملياء حزينًة، لكنها مل تياأ�س 
اأبدًا، اأرادت اأن جتعل العامل �ساهدًا على ما يحدث، 

واأن جتعل النا�س يعرفون احلقيقة.
     عن )عربي بو�ست(

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
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أح��م��د    ح��ام��د   : ت��رج��م��ة   

 حذرت الثاري���ة العراقية ، ملياء الكيالين ، قبل 
وفاته���ا م���ن ان التو�س���ع العم���راين الفو�سوي  
وعملي���ات النه���ب يف الع���راق هم���ا م���ن اك���رب 
التهدي���دات التي تتعر�س له���ا مناطقه ومواقعة 

التاريخية واحل�سارية القدمية.
وقال���ت الكي���الين ، الت���ي كان���ت ت�سغ���ل من�سب 
م�ست�سارة بحوث للدرا�سات ال�سرقية والفريقية 
يف كلي���ة جامعة لندن ، ب���ان اكر من ثلث موقع 
مدين���ة نين���وى ال�سوري���ة القدمي���ة الواقع يف 
�سواح���ي املو�سل ق���د تعر�س لزح���ف عمراين 

وهو مغطى الن بالبيوت والع�سوائيات.
واو�سح���ت الكي���الين يف حديث ملوق���ع ، اأراب 
ويكل���ي ، الربيط���اين بقوله���ا » الث���ار ل تعترب 
�س���يء ذو اأولوي���ة اب���دا بالن�سب���ة لي حكوم���ة 
. ا�ستم���ر ه���ذا الو�س���ع عل���ى حاله من���ذ العهود 
ال�سابق���ة وحل���د الن . ومع ال�سعوب���ات املالية 
الت���ي يواجهه���ا الع���راق ف���ان اآخر �س���يء ميكن 
للحكوم���ة ان ت�سخ���ر له اموال ه���و قطاع الثار 

واملواقع التاريخية .«
  وا�ساف���ت عامل���ة الث���ار بقولها » رغ���م ذلك فان 
هن���اك العدي���د من اعم���ال انق���اذ تنقيبية يجري 
تنفيذها . اذا كانت هناك قطعة ار�س حيث ميكن 
العث���ور فيه���ا على قط���ع اثرية وه���ي خم�س�سة 
لتك���ون �سكني���ة اأو ين�س���ا عليها اأبني���ة ف�ستكون 
هناك عمليات انقاذ تنقيبية . كنت قد زرت غرف 
م�ستودع���ات املتح���ف الوطن���ي العراق���ي حيث 
خزنت هن���اك العديد من القط���ع التي عر عليها 

يف عمليات انقاذ تنقيبي.«
يف  الع���راق  غ���ادرت  الت���ي  الكي���الين  كان���ت 
�سبعينيات القرن املا�س���ي ومكثت يف بريطانيا 
حي���ث اعت���ادت الرجوع لبلده���ا كل ع���ام لتبقى 
ا�سه���ر قليلة لال�ستمرار بعمله���ا يف جمال الثار 
. واعرب���ت ب�سكل خا�س ع���ن قلقها ازاء عمليات 
النه���ب التي تتعر�س لها املواق���ع الثرية  وبيع 
القطع الثرية وتهريبها ب�سكل غر �سرعي وذلك 
على يد �س���راق وما جرى اي�سا على يد م�سلحي 

تنظي���م داع����س الذي���ن قام���وا بتدم���ر العدي���د 
م���ن مواقع الع���راق التاريخي���ة الغني���ة بالقطع 

الثرية.
ووجه���ت عامل���ة الث���ار العراقي���ة ، الت���ي رحلت 
ال�سب���وع املا�س���ي ، ب���ان اح���د الط���رق ليقاف 
ال�س���راق من نهب الثار ه���و ان تبداأ هياأة الثار 
وال���رتاث بعملي���ات تنقيب يف املناط���ق الثرية 
الت���ي يرتب����س له���ا ال�س���راق ، م�س���رة اىل ان 
الهياأة له���ا ق�سم كبر متخ�س�س بعمليات امل�سح 
والتنقي���ب ولك���ن عليه���ا ان تغط���ي كل املواق���ع 
الثرية يف العراق . وقالت ان يف العراق الآلف 
من املواقع الثرية وان ق�سم التنقيب لي�س لديه 
كادر يكفي لتغطية كل هذه امل�ساحات ال�سخمة .  
و�سيتعذر عليهم يف كل الحوال ايقاف عمليات 
النهب وكذلك ايق���اف عمليات الزحف العمراين 

التي �سملت املواقع الثرية.
م�س���رة اىل ان امل�سكلة الخ���رى التي تواجهها 
هياأة الثار هو افتقارها اىل املنقبن والثارين 

الكفوئن املدربن واملوؤهلن ب�سكل جيد
وقالت الكيالين انه خالل احلقبة امللكية املمتدة 
من عام  1932 اىل 1958 مت ار�سال اآثارين اىل 
الغرب لكم���ال درا�سات علي���ا وان 17 عامل اآثار 
اخ���ر تخرج م���ن كليات متخ�س�س���ة يف اخلارج 
ق���د مت تعيين���ه يف هياأة الث���ار العراقية م�سرة 
اىل ان تدري���ب ال���كادر ا�ستم���ر ل�سن���وات لحقة 
والثمانيني���ات  وال�سبعيني���ات  ال�ستيني���ات  يف 
اي�س���ا ولك���ن توق���ف ذل���ك عق���ب ح���رب اخلليج 
الثانية وفر����س احل�سار على البالد ،  وتعر�س 
البل���د اي�س���ا لظاهرة هجرة العق���ول والكفاءات 
م���ن بينهم اثارين اكف���اء تدربوا يف اكادمييات 
غربية قد غادروا العراق . ويف العام 2002 كان 
هناك اثاري  واحد فقط يف هياة الثار العراقية 

يحمل �سهادة دكتوراه جلبها من اوربا
وا�سارت العاملة العراقية اىل ان البلد ماتزال فيه 
كث���ر من الفر�س ميك���ن ا�ستغاللها بعد �سنوات 
م���ن احل���روب والدم���ار وان امل�ستقب���ل م�س���رق 

واجلان���ب امله���م اي�س���ا ه���و ان وزارة الثقاف���ة 
امل�سرف���ة على قطاع الثار ع���امل اآثار متخ�س�س 
حام���ل �سه���ادة دكت���وراه يف ه���ذا املج���ال م���ن 
جامع���ات غربية وان برام���ج التدريب والتاهيل 

ا�ستوؤنفت من جديد يف داخل وخارج البالد.
م���ن جانب اآخر نظ���م املتحف الربيط���اين دورة 
تدري���ب عل���ى التنقيب���ات الثاري���ة يف جن���وب 
، ال�سومري���ة  الع���راق مبنطق���ة مدين���ة ، تيل���و 
 Girsu القدمي���ة املعروف���ة با�س���م ، جر�س���و
، وه���ي متث���ل اح���د اق���دم امل���دن املعروف���ة يف 
الع���امل القدمي خالل اللفي���ة الثالثة قبل امليالد . 
التدري���ب هو جزء م���ن خطة هي���اأة الثار حيث 
خ�س���ع اغل���ب كادر الهياأة املوؤل���ف من 50 ع�سو 
عل���ى انواع خمتلف���ة م���ن التقني���ات املعقدة يف 
جمال تكنلوجيا ا�سرتجاع وانقاذ القطع الثرية 

بعمليات التنقيب.
امل�س���اكل المنية كان���ت حائ���ل دون جميء فرق 
التنقي���ب الجنبي���ة للبالد ولكن اع���داد متزايدة 
ملزاول���ة  الع���راق  اىل  بالرج���وع  ب���داأت  منه���م 
التنقيب. ويقوم فريق ايطايل حاليا بالعمل يف 
ع���دة مواقع اثارية ب�سمنها منطقة اأور والكوت 
. اأم���ا الفري���ق الربيط���اين فق���د اكت�س���ف مدينة 
�ساحلي���ة �سخمة اوجدها ال�سكندر املقدوين يف 
الع���ام 324 قبل املي���الد قرب الب�س���رة ، وهناك 
فري���ق تنقيب���ات امل���اين اآخ���ر يعم���ل يف منطقة 

اأوروك التاريخية اأحد اقدم املدن يف العامل.
معهد �سمث�سونيان المركي لالثار يف وا�سنطن 
يحاول اي�س���ا حماية اأثار منطقة منرود الثرية 
جنوب املو�سل املعر�سة للخطر ، يف حن اكمل 
الربيطاني���ون تقريب���ا ان�س���اء وتاهي���ل متح���ف 
الب�س���رة لالثار . وهناك برنام���ج اي�سا لتدريب 
وتاأهي���ل ك���وادر اداري���ة عراقية كف���وءة لدارة 
املتاح���ف بالتن�سيق مع متحف ، ميرتوبولتان ، 

المركي يف نيويورك.

عن موقع اأراب ويكلي الربيطاين

عين حارسة على آثار العراق
 عادت لتحميها من السرقة، واستخرجتها تحفًا حتى من البالوعات..
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رحل��ت عاملة اآلث��ار د ملياء الكي��الين التي كانت م��ن أوائل عاملات اآلث��ار يف تاريخ 

العراق، وس��اعدت املتحف القومي لبالدها يف مواجهة عمليات النهب التي تلت حرب 

ن، باألردن، عن  العراق.  رحل��ت يف الثامن عرش من يناير/كانون الثاين الجاري يف عاماّ

عمٍر يناهز الثامنني عامًا. تقول ابنتها نور إنها توفيت بس��بب أزمة قلبية، بينام كانت يف 

ن لحضور ورش��ٍة لتدريب القياّمني ومس��اعدتهم عىل حامية وحفظ اإلرث الثقايف  عاماّ

للعراق وسوريا.

عالمة االثار الكيالني تحذر من تعرض 
مواقع اثرية لسرقة وزحف عمراني  



ال��ج��م��ي��ل س����ي����ار   . د 

ص���������ادق ال���ط���ائ���ي

ودعتنا قب���ل اأيام ال�سديق���ة الفا�سلة 
ملي���اء  الدكت���ورة  الركولوج�س���ت 
الت���ي   ،)2019-1931( الكي���الين 
بحك���م  طوي���ل  زم���ن  من���ذ  عرفته���ا 
 ، العراقي���ة  الآث���ار  يف  تخ�س�سه���ا 
وتوثقت عرى العالق���ة العلمية بيننا 
يف ال�سنوات الخرة بحكم ا�سدقاء 

م�سرتكن لنا يف جامعة لندن .. وهي 
تقيم يف لندن بعد ان خدمت طويال يف 
العراق ، وكنت التقي بها يف �سفراتي 
العدي���دة اىل لن���دن ، كان���ت ن�سيط���ة 
وفعال���ة ومتابع���ة من خ���الل عالقتها 
القوية بالعديد من الزمالء املوؤرخن 
ف�س���ال   ، الربيطاني���ن  والثاري���ن 

عن معرفته���ا ب�س���وؤون الكال�سيكيات 
العراقي���ة القدمي���ة والكن���وز واللقى 
والآث���ار الت���ي تخ�س�س���ت فيه���ا منذ 
الع���ام 1966 .. ناهيك���م عن متابعتها 
للمعرف���ة الركيولوجي���ة العراقي���ة ، 
وك���م حزنت عل���ى ما ا�س���اب املتحف 
العراق���ي والكنوز العراقية بعد العام 

 .. 2003
قب���ل �سنت���ن ، ق�سين���ا نه���ارا كام���ال 
مع���ا يف اأروق���ة جامعة لن���دن ، وزرنا 
بع�س ال�سدق���اء .. واأكدت يل �سحة 
اعلن���ت  الت���ي  الخ���رة  الك�سوف���ات 
اجلنائ���ن  ب���اأن  والقائل���ة   ، موؤخ���را 
اأح���د  الق���دمي  الع���راق  يف  املعلق���ة 
يف  كان���ت  ال�سب���ع  الدني���ا  اعاجي���ب 
نين���وى ومل تك���ن يف باب���ل ، وان م���ا 
ك�س���ف عنه ه���و �سحيح مائ���ة باملائة 
كون اجلنائن اآ�سورية ولي�ست بابلية 
!! . كم���ا تبادلن���ا احلديث ع���ن قريبها 
املعم���اري ال�سهر رفع���ت اجلادرجي 
ع���ن  ف�س���ال  احلي���اة  يف  وطرائف���ه 
ا�سل���وب تفكره .. كان���ت ملياء متتلك 
تفك���را منفتح���ا ، وهي تتمت���ع بقدر 
كب���ر من احلري���ة ، وتع�سق معار�س 
الفن���ون الت�سكيلي���ة وجل�سته���ا ثرية 

، وع�سقه���ا كب���ر للع���راق ، كم���ا تعتز 
باأرومتها الكيالنية املرموقة ، وكانت 
قد خا�ست - كم���ا حدثتني بالتف�سيل 
- �سراعا م���ن اجل احل�سرة القادرية 
يف قل���ب بغداد ، وهي م���ن املاأثورات 
احل�سارية ال�سالمي���ة .. والدكتورة 
ملياء له���ا مزاجها اخلا�س يف التعامل 
م���ع ا�سدقائه���ا ، كم���ا له���ا نظامها يف 
التعامل مع العامل .. قارئة من الطراز 
الول ، ولها ثقافتها العراقية املدنية ، 
و�ست بي���ت من الطراز الول .. وهي 
م�سيافة ووفية وجادة .. اخذتني يف 
اح���دى املرات معه���ا يوم���ا ب�سيارتها 
ال�سغ���رة يف لن���دن لزي���ارة ا�سدقاء 
لها من الخ���وة امل�سيحين العراقين 
، والذي���ن كان���وا ي���وّدون ان ازورهم 
لنتحدث عن املو�سل .. فكانت جل�سة 

رائعة .. 
رح���م الل���ه الدكت���ورة ملي���اء و�ستبقى 
ذكراه���ا باقي���ة عن���د كل م���ن عرفها .. 
فه���ي املتبق���ى م���ن مع�س���ر او عنق���ود 
الزم���ن اجلمي���ل ال���ذي ا�سب���ح ن���ادر 
الوجود هذه الأي���ام .. عزائي لذويها 
، وموا�ساتي لكل معارفها وا�سدقائها 

يف العامل ..

الدكتورة لمياء الكيالني .. وداعا !

الكيالني المليئة علما وثقافة وخلقا رفيعا

اذكر جي���دا حماولتي اقن���اع ال�سيدة الكيالين 
لج���راء ح���وار �سحف���ي وتردده���ا يف ذل���ك، اأذ 
كان���ت تق���ول، م���اذا �ساأقول يف احل���وار، كل ما 
لدي اقوله عادة يف حما�سرات علمية اقدمها يف 
جامع���ة او موؤمتر، فقلت لها ان اللقاء ال�سحفي 
املحا�س���رات  قاع���ة  او  املوؤمت���ر  لن  خمتل���ف، 
يف اجلامع���ة ع���ادة يح�سرها املخت�س���ون ،اما 
اللق���اء ال�سحفي �س���واء يف جريدة او تلفزيون 
غ���ر  الع���ادي  الن�س���ان  يق���راأه  او  فيح�س���ره 
املخت����س بال�سافة طبعا للمعن���ي واملخت�س . 
اقتنع���ت اخرا ،وكان �سرطه���ا ان تقراأ احلوار 
قب���ل ان ادفعه للن�سر، فوافق���ت فرحا، وفعال مت 
اللقاء يف بيته���ا بلندن،وعندما افرغت احلوار 
ار�سلت لها ن�سخة بالمييل لطالعها وموافقتها 
لديه���ا مالحظ���ات او  اذا كان  الن�س���ر او  عل���ى 
تعدي���الت حت���ب ا�سافتها، وكم كان���ت �سعادتي 
مبكاملته���ا هاتفي���ا وقوله���ا يل :«ه���ذا اللقاء من 
اف�سل اللقاءات التي اجريت معي يف ال�سحافة 

والعالم ، اذ انهم عادة ما يحذفون ا�سياء قلتها 
وه���ي مهمة او يقولونني ا�سي���اء مل اقلها«، ول 
اكتمكم �سرا كنت اتيه فخرا بهذه الكلمات التي 
قالته���ا قامة �سامقة مثل د. ملياء الكيالين بحقي 
، ون�س���ر احل���وار يف جري���دة القد����س العرب���ي 
اللندني���ة بتاري���خ 27 ايلول/�سبتمرب 2015 . 
ولأن اللقاء مع د. الكيالين لميل ،لنها ان�سانة 
مليئ���ة علم���ا وثقاف���ة وخلق���ا رفيع���ا ، طمع���ت 
بك�سبه���ا واقناعها باجراء ام�سي���ة يف موؤ�س�سة 
احلوار الن�ساين بلندن، وفعال وافقت ، واأقمنا 
الول/دي�سم���رب  كان���ون   9 بتاري���خ  الم�سي���ة 
2015 وت�سرف���ت ب���ادارة ه���ذه الم�سي���ة التي 
كانت بعن���وان »ال�ستك�سافات الثارية وبعثات 
التنقي���ب يف العراق يف التاري���خ احلديث«.  ثم 
بع���د مرور فرتة وجيزة ، هاتفتها عار�سا عليها 
قي���ام موؤ�س�س���ة احل���وار الن�س���اين بالحتف���اء 
مبنجزها الفكري والكادمي���ي عرب ام�سية يتم 
فيها تقدمي درع موؤ�س�سة احلوار الن�ساين لها، 

وه���و تقليد د�سنته املوؤ�س�س���ة منذ انطالقها عام 
2010 ،اذ تخ�س����س ام�سي���ات �سه���ر ني�س���ان/
ابري���ل من كل عام لالحتف���اء برموز العراق من 
املبدع���ن والكادمي���ن ، لك���ن د. ملي���اء �ساألتني 
�ساحك���ة، »يعني �سنو اأم�سية عن���ي؟ انا ل افهم 
ذل���ك ،انا اف�سل اأن اتكل���م او اقدم حما�سرة عن 
مو�س���وع م���ا«، فقل���ت له���ا ليكن املو�س���وع عن 
م�سرت���ك كاأثاري���ة عراقي���ة ورحلت���ك الطويلة 
وفيها الكث���ر مما ميكن ان يقال يف هذا املجال 
، وقد لحظت ترددها ، فقلت لها �ستكون اأم�سية 
اق���رب للحوار ال�سحفي ال���ذي اجريناه، وانت 
ظهرت يف ح���وارات تلفزيوني���ة �سابقة وكانت 
جميلة وناجح���ة ، امتنى ان لحترمينا من ذلك 
يف موؤ�س�سة احل���وار الن�ساين، فوافقت وفعال 
اجرين���ا التكرمي و كانت من اأجمل الما�سي يف 
11 اي���ار / ماي���و 2016 ... رح���م الل���ه د. ملياء 
الكيالين وجزاها خر اجلزاء عن كل ما قدمته 

للعراق.


