العدد  ،14مارس 2018

اجيبتياتيكا

AigyptiAttica

Τεύτος 14, Μάρηιος 2018

نشرة ثقافية ربع سنوية (مجانية) يصدرها المركز الثقافي لسفارة جمهورية مصر العربية بأثينا
Πολιηιζηικό Δεληίο ποσ εκδίδει ηο Μορθωηικό Κένηρο ηης Πρεζβείας ηης Αραβικής
Δημοκραηίας ηης Αιγύπηοσ ζηην Αθήνα ζε ηριμηνιαία βάζη και διανέμει δωρεάν

يف هذا العدد
 افتتاحية العدد
 لمحة عن معابد الكرنك
 الكتابة فى مصر القديمة
 من علماء المسلمين :بديع الزمان الجزرى Αλ Γιαζαρί
 الفن فى اإلسالم
 نماذج من أنشطة المركز الثقافي
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Ειςαγωγικό Σημείωμα
Σα Αιγυπτιακά Μορφωτικά Κζντρα και Γραφεία
υπάγονται ςτο Τπουργείο Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και
Επιςτθμονικισ Ζρευνασ τθσ Αιγφπτου (Σομζασ
Αποςτολϊν και Πολιτιςτικισ Εκπροςϊπθςθσ, και
λειτουργοφν υπό τθν αιγίδα του Αιγυπτιακοφ
Τπουργείου Εξωτερικϊν και των Αιγυπτιακϊν
Πρεςβειϊν.
http://www.mohe-casm.edu.eg/
Η Αιγυπτιακι πολιτιςτικι εκπροςϊπθςθ ξεκίνθςε από
το 1833. Μζχρι ςιμερα υπάρχουν 30 Μορφωτικά
Γραφεία και Κζντρα ςε όλο τον κόςμο. Σο Αιγυπτιακό
Μορφωτικό Κζντρο ςτθν Ακινα είναι ζνα από τα εν
λόγω Κζντρα. Τπάρχει από το 1998. Αποτελεί το
μοναδικό αραβικό Μορφωτικό Κζντρο ςτθν Ελλάδα.
Σο Μορφωτικό Κζντρο διοργανϊνει για τουσ Ζλλθνεσ
ενδιαφερόμενουσ
μακιματα
εκμάκθςθσ
τθσ
αραβικισ γλϊςςασ. Επίςθσ διοργανϊνει εξετάςεισ για
πιςτοποίθςθ τθσ γνϊςθσ τθσ αραβικισ γλϊςςασ και
του αιγυπτιακοφ πολιτιςμοφ.

افتتاحَة العدد الرابع عشر

ٌسعد أسرة المركز الثقافً المصري بأثٌنا ( مركز
مصر للعالقات الثقافٌة والتعلٌمٌة) أن ترحب بكم على
)2018 صفحات العدد الرابع عشر ( عدد شهر مارس
ًمن النشرة الثقافٌة ( الربع سنوٌة المجانٌة) الت
ٌصدرها المركز الثقافً المصري بأثٌنا تحت عنوان
 والتً تعد نافذة،)AigyptiAttica (اٌجبتٌاتٌكا
للتواصل وإبراز بعض اللمحات الثقافٌة والسٌاحٌة عن
مصر وتارٌخها الحضاري الممتد من آالف السنٌن
ًوكذلك التعرٌف ببعض أنشطة المركز الثقاف
.والفعالٌات الثقافٌة التً ٌنظمها

مع أرق األمنيات
 حسين حسن مرعى.د
الم حق الثقافي ومدير المركز

 جامعة القاهرة-كلٌة اآلثار
 كلٌة الهندسة جامعة أرسطو ثٌسالونٌكى الٌونان،درجة الدكتوراه
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Karnak ναόρ στο Λούξοπ στεν Αίγςπτο
Αθνύ επηζθέπηνληαη όια ηα αμηνζέαηα ηεο
δπηηθήο όρζεο ηνπ Νείινπ, θνληά ζηελ πόιε ηνπ
Λνύμνξ, ζπρλά νη ηνπξίζηεο κεηαθέξνληαη ζην Ναό
ηνπ Καξλάθ, ην κεγαιύηεξν ζπγθξόηεκα λαώλ ηεο
Αηγύπηνπ, ην νπνίν είρε ην θαζεζηώο ελόο θξαηηθνύ
ζξεζθεπηηθνύ ηδξύκαηνο. Ο λαόο ηνπ Καξλάθ,
θαζώο θαη ν λαόο ηνπ Λνύμνξ, βξίζθνληαη ζηελ
αλαηνιηθή αθηή, ζηελ "πόιε ηεο δσήο". Δίλαη πνιύ
πην ζσζηό λα κελ νλνκάδεηε απηόλ ηνλ ηόπν έλαλ
λαό, αιιά έλα ζπγθξόηεκα λαώλ, δεδνκέλνπ όηη
ππάξρνπλ πάλσ από δώδεθα λανί εδώ. Σν
ζπγθξόηεκα απηό ρηίζηεθε πάλσ από 1.600 ρξόληα,
ρηίζηεθε από 30 θαξαώ. Κάζε Φαξαώ έρηηζε θάηη ή
μαλαρηίζηεθε.
Τπάξρνπλ επίζεο κεξηθνί κηθξόηεξνη λανί θαη ηεξά
πνπ βξίζθνληαη έμσ από ηνλ ηνίρν πνπ πεξηθξάζζεη
ηα ηέζζεξα θπξίσο κέξε, θαζώο θαη πνιιέο νδνί κε
θξηόκνξθεο θίγγεο, πνπ ζπλδένπλ ην ιαηξεπηηθό
ρώξν ηνπ Μνπη, ηνπ Άκκσλα Ρα θαη ην Ναό ηνπ
Λνύμνξ.
Η θύξηα δηαθνξά ηνπ Καξλάθ κε ηνπο
πεξηζζόηεξνπο
από
ηνπο
ππόινηπνπο
αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηεο Αηγύπηνπ είλαη ην
ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμή
ηνπ θαη ε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ. Η θαηαζθεπή
μεθίλεζε ηνλ 16ν αηώλα π.Υ. θαη γύξσ ζηνπο
ηξηάληα Φαξαώ ζπλέβαιιαλ ζηελ θαηαζθεπή,
δίλνληαο έηζη ζην Καξλάθ κέγεζνο, πνιππινθόηεηα
θαη πνηθηιία πνπ δελ απαληάηαη αιινύ. Λίγα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Καξλάθ είλαη κνλαδηθά, αιιά ην
κέγεζνο θαη ν αξηζκόο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ είλαη
ηεξάζηηνο. Η θαηαζθεπή ησλ λαώλ άξρηζε θαηά ην
Μέζν Βαζίιεην θαη ζπλερίζηεθε σο θαη ηελ επνρή
ηεο Γπλαζηείαο ησλ Πηνιεκαίσλ.Ο πξώηνο Φαξαώ
πνπ μεθίλεζε ηελ θαηαζθεπή ήηαλ ν Sanurset I από
ηε 12ε δπλαζηεία, δύν ρηιηάδεο ρξόληα πξηλ από ηελ
επνρή καο. Κπξηάξρεζε αθόκε θαη ζηελ επνρή ηνπ
κεζαίνπ βαζηιείνπ, αιιά ην κεγαιύηεξν εύξνο
θαηαζθεπήο έρεη ήδε θηάζεη ζηελ επνρή ηνπ λένπ
βαζηιείνπ. Η θύξηα έιμε ηνπ λανύ ηνπ Καξλάθ, ε
αίζνπζα ησλ θνιώλσλ, ρηίζηεθε από ηνλ κεγάιν
Φαξαώ ηνπ Γηθηύνπ Ι.
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Κάθε κσβεομήςηπ ςηπ Αιγύπςξσ ποξρπάθηρε μα
γοάφει ρε ασςό ςξ μαό για ςα ρςοαςιχςικά ςξσ
εκμεςαλλεύμαςα και άλλεπ ποάνειπ. Δσρςσυώπ,
πξλλξί ποξρπάθηραμ όυι μόμξ μα γοάφξσμ για ςξμ
εασςό ςξσπ, αλλά και μα διαγοάφξσμ ςη μμήμη ςχμ
αδέρπξςχμ ποξκαςόυχμ. Ιδιαίςεοα επηοεαρμέμη
από ςημ κληοξμξμιά ςξσ Amenhotep IV (Akhenaten),
ξ μαόπ ςξσ θεξύ Αθάμ (Aton) πξσ υςίρςηκε από
ασςόμ καςαρςοάτηκε ξλξρυεοώπ ή μάλλξμ
απξρσμαομξλξγήθηκε για καςαρκεσαρςικά σλικά
από ςξσπ απξγόμξσπ ςξσ.
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Οι Αιγύπτιοι γπαυείρ

Έλαο γξαθέαο ζηελ αξραία Αίγππην ήηαλ πνιύ
ζεκαληηθό πξόζσπν. Η Αίγππηνο ήηαλ έλα πάξα
πνιύ πινύζην θαη ηεξάζηην ζε έθηαζε βαζίιεην.
Ήηαλ ινηπόλ απαξαίηεην ηα πινύηε ηνπ βαζηιείνπ
απηνύ, λα κεηξνύληαη θαη λα θαηαγξάθνληαη, όπσο
επίζεο θαη νη θόξνη πνπ πιήξσλαλ νη άλζξσπνη
ζην βαζηιηά, αλάινγα κε απηά πνπ θέξδηδαλ από ηε
δνπιεηά ηνπο. Η κέηξεζε θαη ε θαηαγξαθή ησλ
αγαζώλ θαη ησλ θόξσλ ήηαλ δνπιεηά ησλ γξαθέσλ.
Καη όρη κόλν. ηα δηθαζηήξηα, ζηηο βηβιηνζήθεο, ζηα
ηεξά, ζηα ζεζαπξνθπιάθηα, ζην ζηξαηό θαη βεβαίσο
ζηε δηαθόζκεζε ησλ βαζηιηθώλ ή ηαθηθώλ
κλεκείσλ απαζρνινύληαλ παληνύ γξαθείο.
Το σσολείο Ιεπογλςυικών

Οη καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ζπλήζσο ήηαλ
εμσηεξηθνί, δειαδή δνύζαλ κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο
θαη πεγαηλνέξρνληαλ θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν. Σν
κάζεκα μεθηλνύζε λσξίο ην πξσί θαη δηαξθνύζε σο
ην κεζεκέξη. Τπήξρε θη έλα δηάιεηκκα, ζην
ελδηάκεζν, γηα παηρλίδη. Φεύγνληαο από ην ζπίηη ν
κηθξόο καζεηήο έπαηξλε καδί ηνπ ζε έλα θαιαζάθη,
ιίγν ςσκί θαη κία ζηάκλα κε δύζν (κπύξα), πνπ ηνπ
εηνίκαδε ε κεηέξα ηνπ. ην πξώην επίπεδν
εθπαίδεπζεο,
ην
ζηνηρεηώδεο,
ηα
παηδηά
δηδάζθνληαλ πξώηα λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ.
Μάζαηλαλ απέμσ θιαζηθά θείκελα ηεο αηγππηηαθήο
ινγνηερλίαο όπσο ύκλνπο, δηεγήκαηα, πνηεηηθέο
ζπιινγέο θηι. θαη νη δάζθαινη ηνπο ππαγόξεπαλ
αηειείσηεο αζθήζεηο γηα εμάζθεζε. Η κέζνδνο
δηδαζθαιίαο βαζηδόηαλ ζηελ απνκλεκόλεπζε * θαη
ζηελ αληηγξαθή.

Γηα ηηο αζθήζεηο ηνπο νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύζαλ
πιαθίδηα από θαινγπαιηζκέλν αζβεζηόιηζν,
ραξαγκέλν κε γξακκέο ή κε ηεηξάγσλα. Δπίζεο
κπνξεί λα έγξαθαλ επάλσ ζε πήιηλεο ή πέηξηλεο
πιάθεο, πνπ ιέγνληαη όζηξαθα.Απηά ήηαλ ηα
ηεηξάδηα ησλ αζθήζεώλ ηνπο. Σν πξόγξακκα ήηαλ
απζηεξό θαη ε πεηζαξρία ζθιεξή. Οη δάζθαινη δελ
δίζηαδαλ λα δέξλνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο θαη λα ηνπο
ηηκσξνύλ κε πεξηνξηζκό θάζε θνξά πνπ εθείλνη
ηεκπέιηαδαλ ή δελ πξνζπαζνύζαλ αξθεηά. Σα
ιόγηα ηνπ δαζθάινπ-γξαθέα Ακέλκσζε ζηνπο
καζεηέο ηνπ, είλαη ραξαθηεξηζηηθά: «Γξάθε κε ην
ρέξη ζνπ, θνπβέληηαδε κε πην ζνθνύο από
εζέλα…Γίλεζαη πην δπλαηόο κε ην λα εμαζθείζαη
θάζε κέξα…Μία κέξα κόλν λα ακειήζεηο, ζα ηηο
θαο. Σν απηί ηνπ λένπ είλαη ζηελ πιάηε ηνπ. Γελ
αθνύεη παξά εθείλνλ πνπ ηνλ δέξλεη.». Έλαο άιινο
ηξόπνο γηα λα ελζαξξύλνπλ, απηή ηε θνξά, νη
δάζθαινη ηνπο καζεηέο ώζηε λα αληέμνπλ ηε
δύζθνιε εθπαίδεπζε ηνπ γξαθέα, ήηαλ κε ην λα
ηνπο
απαξηζκνύλ
ηα
πιενλεθηήκαηα
ηνπ
επαγγέικαηνο : « Γελ ππάξρεη γξαθέαο πνπ λα
πεηλάεη…Ο γξαθέαο επνπηεύεη ηε δνπιεηά ησλ
άιισλ. Γελ πιεξώλεη θόξνπο.». Όπσο είλαη
θαλεξό, ην λα γίλεη θάπνηνο γξαθέαο δελ ήηαλ
εύθνιε ππόζεζε. Γηα λα ηα θαηαθέξεη ν Αηγύπηηνο
καζεηήο έπξεπε λα μεπεξάζεη ηε δπζθνιία ηνπ λα
κάζεη 700 ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθνύο ραξαθηήξεο.
Έπξεπε λα κπνξεί επίζεο λα ηνπο ζρεδηάδεη κε
επρέξεηα. Γηαηί θάζε γξαθέαο ήηαλ παξάιιεια
ζρεδηαζηήο θαη δσγξάθνο.
http://www.mikrosanagnostis.gr/thema_16.asp
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Αλ Γιαδαπί (Al-Jazari)

Δθεπξέηεο,
ζπνπδαίνο
κεραληθόο
θαη
καζεκαηηθόο
(12νο-13νο
αηώλαο).
Πεηξακαηίζηεθε πνιύ ζηελ πδξνδπλακηθή θαη
ζηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία απηόκαησλ
ζπζθεπώλ
γηα
λα
δηεπθνιύλνπλ
ηελ
θαζεκεξηλόηεηα.
Σν ζεκαληηθόηεξν βηβιίν ηνπ όπνπ βξίζθνπκε θαη
ζρέδηα όισλ ησλ εμαηξεηηθώλ ηνπ ΄κεραλώλ΄είλαη
'Σν βηβιίν ηεο γλώζεο ηδηνθπώλ κεραληθώλ
επηλνήζεσλ' πνπ γξάθηεθε ην 1206. Πεξηέρεη
ζρέδηα πεξηζζόηεξσλ από 100 κεραληθώλ,
απηόκαησλ ζπζθεπώλ θαη νδεγίεο γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπο.
Δθηόο από ξνιόγηα, αληιίεο λεξνύ θαη άιιεο
ηδηνθπείο εθεπξέζεηο πεξηγξάθεη θαη ηελ
θαηαζθεπή αλζξσπόκνξθσλ 'απηόκαησλ' (όπσο
ζα ιέγακε ζήκεξα ξνκπόη), όπσο κηα κεραληθή
απηόκαηε ππεξέηξηα πνπ θεξλνύζε πνηά, ή κία
άιιε πνπ πξόζθεξε λεξό γηα λα πιύλεηο ηα
ρέξηα ζνπ!...

Σο ρολόι-ελζφαντασ

Απηόκαηε' ππεξέηξηα πνπ θεξλά πνηά

https://kelliteacher.weebly.com/
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Η τέσνε στο Ισλάμ
Η πξνζθνξά ηνπ Ιζιάκ ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηέρλε,
ζηελ πξόνδν ηεο αλζξσπόηεηαο, είλαη ηεξάζηηα.
Μάιηζηα, ε Σέρλε πνπ γέλλεζε ε ηξίηε κνλνζετζηηθή
ζξεζθεία, θέξεη πηα ην όλνκά ηεο - ηζιακηθή Σέρλε.
ήκεξα, αλαγλσξίδεηαη πιήξσο ε ζξεζθεπηηθή ηεο
πξνέιεπζε. Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο, είλαη ε
θαιιηγξαθία -ιόγσ ηεο ζεκαζίαο ηνπ θνξαλίνπ ζηελ
κνπζνπικαληθή πίζηε, εδάθηα από ην Κνξάλη,
γξακκέλα θαιιηγξαθηθά, ζηνιίδνπλ ηα ηεκέλε. Η
θαιιηγξαθία αλαπηύζζεηαη ηόζν, ώζηε απνθηά
κνλαδηθό δηαθνζκεηηθό ραξαθηήξα. Η αλάγθε ηεο
πξνζεπρήο ηεο Παξαζθεπήο, νδεγεί θάζε θνηλόηεηα
λα έρεη ηνλ αλάινγν αξηζκό ηδακηώλ.
Η αξρηηεθηνληθή, ινηπόλ, αλαπηύζζεηαη καδί κε ηε λέα
ζξεζθεία. Κη είλαη ε ηέρλε πνπ ην Ιζιάκ αλαδεηθλύεη
ζε θπξίαξρε, ραξίδνληαο ζηελ αλζξσπόηεηα
ζεζαπξνύο, κλεκεία κνλαδηθνύ θάιινπο, πνπ
ζήκεξα δε δηδάζθνληαη κόλν ζηηο ζρνιέο
αξρηηεθηνληθήο, αιιά -ιόγσ ηεο κνλαδηθήο ηνπο
δηαθόζκεζεο- θαη σο ππνδείγκαηα καζεκαηηθώλ θαη
γεσκεηξηθώλ ζρέζεσλ. Ο αδάκαο ηεο ηζιακηθήο
ηέρλεο, είλαη ην αμεπέξαζην αξρηηεθηνληθό θόζκεκα
ηεο Αιάκπξα, έλα ρηηζηό πνίεκα, έλαο νπ-ηόπνο, πνπ
απεηθνλίδεη όζν ηίπνηε άιιν ηελ επαηζζεζία ηεο
αξαβηθήο ςπρήο θαη ζπλνςίδεη ηηο κνλαδηθέο
επηζηεκνληθέο
κεζόδνπο
θαη
γλώζεηο
ησλ
κνπζνπικάλσλ Αξάβσλ.
Σα επαλαιακβαλόκελα ζηνηρεία πνπ θαηνξζώλνπλ
λα κε γίλνληαη πνηέ κνλόηνλα, ζε έλα αηέξκνλν
παηγλίδη κε ην θσο θαη ηε ζθηά, νη ηόζν κνλαδηθά
θαηαζθεπαζκέλεο
καζεκαηηθέο
ζρέζεηο
ησλ
δηάηξεησλ δηαθνζκήζεσλ, ε ρξήζε θη ε αλάδεημε ησλ
ηαπεηλώλ πιηθώλ -όπσο ν γύςνο-, πεξηθπθισκέλα
από θήπνπο απόιπηεο αξκνλίαο, κε ζθέπε ηνλ
νπξαλό -κλήκε ησλ ρξόλσλ ησλ θαηαπιηζκώλ ζηελ
έξεκν-, απνηεινύλ έλα απζηεξό θαη πεηζηηθό κάζεκα
ηζηνξίαο γηα όπνηνλ αλαδεηεί ηελ αξαβηθή πξνζθνξά
ζηνλ πνιηηηζκό.
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Η αξαβηθή επηξξνή, πνπ κεηαθέξεηαη, ιόγσ ηνπ
ραηδίδ, ζε θάζε άθξε ηνπ ηζιακηθνύ θόζκνπ, είλαη ε
βαζηθόηεξε ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ησλ κε αξαβηθώλ
ηζιακηθώλ ιαώλ. Μηα άιιε ζεκαληηθή επηξξνή, κε ηνλ
εμηζιακηζκό ηεο Αηγύπηνπ θαη ηεο πξίαο, είλαη ε
ρξήζε ειιεληζηηθώλ θαη ρξηζηηαληθώλ ζηνηρείσλ
(ραξαθηεξηζηηθά: ν Θόινο ηνπ Βξάρνπ ζηελ
Ιεξνπζαιήκ, θηηζκέλνο ην 691 κ.Υ., θνζκείηαη κε
ςεθηδσηά βπδαληηλήο ηερλνηξνπίαο, ελώ ην ηέκελνο
Αι Αθηζά, επίζεο ζηελ Ιεξνπζαιήκ, ρηίδεηαη ην 705
κε ζαθείο επηδξάζεηο από ηηο νξζόδνμεο βαζηιηθέο).
Σα έξγα αξρηηεθηνληθήο θαη κεραληθήο είλαη πνιιά θαη
ιακπξά, πέξα από ηα ηεκέλε: πδξαγσγεία,
δεμακελέο, παιάηηα, κε ιακπξόηαηα παξαδείγκαηα ηα
έξγα ησλ αξάβσλ ηεο Ιβεξηθήο, ηελ Αιάκπξα, ην
Αιθαδάξ, ην ηέκελνο ηεο Κόξδνβαο, θαη ηηο
αθξνπόιεηο ηνπο, ηα ηείρε, ηνπο θήπνπο θαη ηα ζπίηηα
ηνπο. Από ηα ηξία κεγαιύηεξα αξηζηνπξγήκαηα
αξρηηεθηνληθήο ηεο Δπξώπεο -ηνλ Παξζελώλα, ηελ
Αγία νθία θαη ηελ Αιάκπξα- θαλέλα δελ
δεκηνπξγήζεθε από ηελ Γύζε.

7

Τεφχοσ 14, Μάρτιοσ 2018

AigyptiAttica

Η Δφςθ μπόρεςε να κοινωνιςει τζχνθ (κι επιςτιμθ), κι
ζτςι να γεννιςει τζχνθ, μζςα από τουσ μεγάλουσ δφο
πολιτιςμοφσ τθσ μεςογείου, τον Ρωμαίικο και τον
Αραβικό. Κι αναγζννθςε τθν τζχνθ τθσ όταν ςτερικθκε το
μόνο δικό τθσ γζννθμα -τθν προοπτικι- κι αγκάλιαςε
ξανά, ςτισ τελευταίεσ τθσ αναηθτιςεισ, ερχόμενθ ςε
επαφι με τθν αφρικανικι τζχνθ, τθν υπζρλογθ φφςθ των
πραγμάτων
Σθν αραβικι μουςικι ςυςτθματοποιεί ζνασ κρυλικόσ
άραβασ επιςτιμονασ, βακφσ γνϊςτθσ τθσ Ελλθνικισ
κλθρονομιάσ τθσ Ανκρωπότθτασ, ο Αβικζννασ. Με
κεμζλιο τθν πυκαγόρεια κλίμακα, θ αραβικι μουςικι
διευρφνεται κι αυξάνει τισ επιρροζσ τθσ με το χρόνο.
Ωςτόςο, μζνει πάντα πιςτι ςτο μζγα πυκαγόρειο μάκθμα
των γενϊν και των τρόπων (δρόμων), που αναφζρονται
ςε μια κακοριςμζνθ βακμίδα τθσ κλίμακασ (μακάμια).
Σα οριςμζνα από τουσ Ελλθνεσ γζνθ, διατονικό,
χρωματικό και εναρμόνιο, διατθροφνται πιςτά, με
ελάχιςτεσ αποκλείςεισ. υνδυάηοντασ 16 γζνθ, θ αραβικι
μουςικι τθσ Ανατολισ διατθρεί περίπου 120 τρόπουσ.
τθ Δφςθ, κυρίωσ ςτο Μαρόκο και τθν Συνθςία, θ
μουςικι διαφοροποιείται κι ακολουκεί ζνα ςφςτθμα 24
τρόπων (νυμπά), που μασ είναι γνωςτό από τθ μουςικι
τθσ Ανδαλουςίασ, που ζχει ωσ κφριο μζςο τθ φωνι. Σα
μουςικά όργανα τθσ ιςλαμικισ παράδοςθσ -από τθν
αραβικι ξεκινοφν τα περιςςότερα- πλουτίηουν με τον ιχο
τουσ ολόκλθρθ τθν ανατολικι μεςόγειο.
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Σο αραβικό οφτι (ουντ) -που κα ςυγκλονίςει τουσ Ιταλοφσ
που κα το μετονομάςουν ςε λαοφτο και κα μαγζψει τισ
κυράδεσ του μεςαίωνα-, το τουμποφρ, το ταρ (ντζφι), το
ςαντοφρι, το κανονάκι (κανοφμ), ο κεμετηζσ (αραβικι θ
λζξθ), το ραμπάμπ, θ νταρμποφκα, θ πνευςτι γκάςμπα,
«το ναΐ το γλυκφ, το πράον» του Παπαδιαμάντθ, που
ςυνδζκθκε με τθ δερβίςικθ ςζχτα, ακολουκοφν τθν
αραβικι παράδοςθ ζχοντασ πρϊτα βαφτιςτεί ςτθ
ρωμαίικθ: θ επιρροι τθσ βυηαντινισ μουςικισ ςτα ζνδοξα
ιςλαμικά χαλιφάτα ιταν τεράςτια.
Κι θ μουςικι ςυνόδευε κάκε εκδιλωςθ τθσ ηωισ αυτοφ
του γεμάτου πάκοσ λαοφ, που πάντα ηοφςε με ςυνοδεία
τθ μουςικι. Ακόμθ και τον καιρό τθσ εριμου, τα
τραγοφδια του καμθλιζρθ (αραβικά, ιντά) με τουσ
γλυκοφσ και μελαγχολικοφσ τουσ ςτίχουσ μαλάκωναν τισ
καρδιζσ των οδθγϊν των καραβανιϊν.
Η αραβική λογοτεχνία
Ο Αραβικόσ λαόσ είχε πλοφςια λογοτεχνικι, κυρίωσ
ποιθτικι, παράδοςθ, πριν αςπαςκεί το Ιςλάμ. Ο Ίμρου αλ
Καίσ, ο Λαμπίντ, ο Αντάρα, είναι προ-ιςλαμικοί ποιθτζσ.
Και μετά τον ερχομό του Ιςλάμ, θ ποίθςθ παραμζνει
κυρίαρχθ τζχνθ. Μόνο που, τϊρα γεννιζται ςτισ αυλζσ και
τα πλοφςια ςπίτια των εμπόρων, που κεωροφν τιμι τουσ
να ςυντθροφν τουσ ποιθτζσ, να τουσ πλθρϊνουν αδρά,
μόνο και μόνο για να ζχουν τθ χαρά να ακοφςουν πρϊτοι
τα ζργα τουσ.

Πηγή: www.flash.gr
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ندوة عن التجارب املعاصرة لرتمجة األدب املصرً والَونانٌ مبقر
املركز

Εκδθλϊςεισ για τον εορταςμό τθσ παγκόςμιασ θμζρασ
Αραβικισ Γλϊςςασ:

Διάλεξη με θέμα: «Πρόςφατεσ Προςπάθειεσ
Μετάφραςησ
Αιγυπτιακών
και
Ελληνικών
Λογοτεχνικών Ζργων» 12 Δεκεμβρίου 2017
Ομιλητέσ:
Dr. Khaled RAOUF - Αιγφπτιοσ Μεταφραςτισ
κα. Πζρςα Κουμοφτςθ- υγγραφζασ και
Μεταφράςτρια

فً إطار الفعالٌات التً ٌنظمها المركز بمناسبة االحتفال
بالٌوم العالمً للغة العربٌة تم تنظٌم ندوة عن " التجارب
المعاصرة لترجمة األدب المصري والٌونانً" والتً تحدث
فٌها كل من المترجم/خالد رؤوف والذي سبق له ترجمة
مجموعة من األعمال األدبٌة الٌونانٌة لعدد من األدباء
الكبار أمثال نٌكوس كازانتزاكٌس وغٌره من خالل المركز
القومً للترجمة ،وشاركته الندوة األدٌبة والمترجمة بٌرسا
كوموتسى مترجمة متخصصة فً األدب المصري
وترجمت حوالً  16رواٌات من أعمال األدٌب العالمً
نجٌب محفوظ إلى اللغة الٌونانٌة.

AigyptiAttica
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اُثار املصرٍة القدمية يف ندوة ومعرض فنٌ بالَونان

»«Η Αρχαία Αίγυπτοσ χθεσ και ςήμερα
25.01.2018
Σο Μορφωτικό Κζντρο ζχει οργανϊςει εκδιλωςθ με
κζμα “Η Αρχαία Αίγυπτοσ” ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΙΑ
Νζασ μφρνθσ, και τθν Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ τθσ
Αρχαίασ Αιγφπτου:
Ομιλία
του
Δρ
Βαςίλθ
Χρυςικόπουλου
Αρχαιολόγου – Αιγυπτιολόγου .
Ζκκεςθ τθσ Αιγυπτιϊτιςςασ εικαςτικοφ "Όλγασ
Χανδζλθ" με κζμα: "Εικαςτικι ματιά ςτα
"Ιερογλυφικά φμβολα.

-

نظم المركز الثقافى المصرى بأثٌنا وبالتعاون مع مؤسسة
نٌا زمٌرنى الثقافٌة والجمعٌة الٌونانٌة لدراسات مصر
القدٌمة فى مساء ٌوم الخمٌس الموافق ٌ 25ناٌر 2018
معرض فنى للوحات فنٌة ومنحوتات وتصامٌم مجمسة
تحت عنوان " الرموز الهٌروغلٌفٌة فى عٌون الفن
التشكٌلى" للفنانة الٌونانٌة-المصرٌة /أولجا خانذٌلى،
وأعقب ذلك محاضرة للدكتور /فاسٌلٌس خرٌسكوبولوس
رئٌس الجمعٌة الٌونانٌة لدراسات مصر القدٌمة والذى
تحدث عن "الكتابات الهٌروغلٌفٌة فى مصر القدٌمة".
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تنظَم امتحانات حتدٍد املستوى لغري الناطقني باللغة العربَة
مبدٍنة ثَسالونَكي

Εξετάσειρ για τεν πιστοποίεσε γνώσερ τερ
απαβικήρ γλώσσαρ, Arabic Language Placement
Test (ALPT), Θεσσαλονίκε, 27.1.2018

فً ٌوم السبت الموافق ٌ 27ناٌر  ،2018نظم المركز
الثقافً قافلة امتحانات فً مدٌنة ثٌسالونٌكى بشمال الٌونان
(تبعد حوالى  540كم عن العاصمة أثٌنا) لتحدٌد مستوى
اللغة العربٌة والمعروفة اختصارً ا  ( ALPTموسم شتاء
 )2018لعدد  25دارس من دارسً اللغة العربٌة فً
المستوٌات المختلفة ،حٌث ٌعد المركز الثقافً المرجعٌة
األولى لدراسة اللغة وتقٌٌم مستوٌات الدارسٌن بالمدن
الٌونانٌة المختلفة.
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USEFUL LINKS:
Al Azhar Observer: www.azhar.eg/observer-en
Egyptian Tourism Authority: http://www.egypt.travel/

ع بأثينا.م.المركز الثقافي لسفارة ج
)(مركز مصر للعالقات الثقافية والتعليمية
ΜΟΡΦΩΣΘΙΟ ΙΕΝΣΡΟ ΠΡΕΒΕΘΑ ΑΘΓΤΠΣΟΤ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ
Πανεπιστημίοσ 6 , 106 71 Αθήνα, 3ος όρουος,
Tel: +30 210 36 32 824
Fax: +30 210 36 14 622
E-mail: culceneg@otenet.gr

https://www.facebook.com/aigyptiako.kentro/

Επιμέλεια Κειμένων για το Δελτίο: κα. Μαρίνα ΖΑNH
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