مدى 15

الجمعة  15تشرين األول  2010العدد 1244

تراث وآثار
ماري األثرية تشرح المدنية
افتتاح موسم املحاضرات
في الجامعة األميركية
لهذه السنة كان من مدينة
ماري األثرية .فهذا املوقع
السوري أعطى العلم والتاريخ
معلومات تشرح كيف تبنى ّ
الدول وتمتد سلطاتها ،ومثل
أولى املدن في العالم
جوان فرشخ بجالي
قبل  5000سنة ،قرر ملك بناء مدينة على
ضفاف نهر الفرات ،فكان هناك تخطيط
ه �ن��دس��ي واض � ��ح ل �ل �م��دي �ن��ة وأسوارها
وق� �ن ��اة ج ��ر م �ي ��اه �ه ��ا ...م��دي �ن��ة ضخمة
ش � ّ�ي ��دت وس� ّ�م �ي��ت الح �ق��ًا م��دي �ن��ة ماري.
ماري التي تعرف اليوم بتل الحريري هي
«أول مدينة معروفة في شمال ب�لاد ما
بني النهرين ،وهي ثالث مدينة معروفة
ع��امل �ي��ًا» ،ب �ه��ذه امل�ق��ول��ة ب ��دأ البروفسور
جان كلود مارغورون حديثه عن موقع
ماري ،الذي أنهى الحفريات األثرية فيه
م��دة خ�م��س وأرب �ع�ي�ن س �ن��ة .مارغورون
ال� ��ذي اف �ت �ت��ح م��وس��م امل �ح��اض��رات لهذه
ال�س�ن��ة ف��ي متحف ال�ج��ام�ع��ة األميركية
تكلم أك�ث��ر م��ن س��اع��ة ع��ن مدينة ماري،
وش�ك�ل�ه��ا ال �ه �ن��دس��ي ال� ��ذي ُي �ب��رز تطور
ال� �ح� �ي ��اة وت �غ �ي��ره��ا داخ� � ��ل أس � � ��وار تلك
املدينة .وصف هذا العالم دقيق لدرجة
أن � ��ه ق� ��د ي �ص �ع��ب ت �ص ��دي ��ق ب �ع ��ض تلك
ّ
املعلومات ،تشكيك يرد عليه مارغورون
ً
ق��ائ�لا" :م��ا أطلعكم عليه ليس نظريات
وال تخيالت أو ضربًا من الخيال .إنها
م �ع �ل��وم��ات ع�ل�م�ي��ة دق �ي �ق��ة أت� ��ت نتيجة
ال�ح�ف��ري��ات األث��ري��ة وال��دراس��ات املطولة
التي أنجزها الفريق في هذا املوقع».
«ف�م��دي�ن��ة م ��اري مبنية ع�ل��ى م�ق��رب��ة من

مخطط مدينة ماري بحسب الدراسات االثرية وتبدو قناة جر املياه

ولو هطلت
مياه االمطار بنسة
 80مل في اليوم تبقى
الطرقات سالكة

نهر الفرات ،ال على ضفافه ،مخافة من أن
تجرفها املياه في أيام الشتاء التي تهطل
ّ
بقوة في املنطقة» ،كما يقول مارغورون.
«وبما أن املدينة لن تعيش من دون مياه
ال� �ف ��رات ،ش��ق األق ��دم ��ون ق �ن��اة ج��ر يصل
ع�م�ق�ه��ا إل ��ى ع �ش��رة أم �ت��ار ت �ح� ّ�ول قسمًا
م��ن مياه النهر إل��ى داخ��ل املدينة ،وهي
ّ
ّ
ورسو السفن».
مجهزة للمالحة النهرية
ولحماية املدينة الدائرية الشكل ،التي
يصل قطرها إلى  19كلم ،شيد األقدمون
من حولها س��ورًا أوليًا مبنيًا من حجر

تمثال اللهة الخصوبة

ومغطى بالطني بشكل هضبة صغيرة.
ث� ��م ،وع �ل��ى م �س��اف��ة م ��ن ال� �س ��ور ّ
األولي
شيدت أس��وار املدينة التي ترتفع عاليًا
لتحميها م��ن ال�غ��زاة وال �ح��روب .وداخل
تلك األس ��وار بنيت البيوت التي وصل
ع� ��دد س �ك��ان �ه��ا إل� ��ى ن� � �ح � ��و 20.000فرد،
ك �م��ا ي��رج��ح م� ��ارغ� ��ورون« .وألن موسم
ّ
األمطار في ماري قصير وعنيف ،تبدل
ال �ش �ك��ل ال �ه �ن��دس��ي ل �ل �م��دي �ن��ة« .فمدينة
م��اري ترتفع  16مترًا ع��ن سطح السهل
املحيط بها ،وقد جرى ذلك بقرار سابق.

فسكانها وضعوا األت��رب��ة املتراكمة من
حفر قناة الجر في املنطقة التي حددت
للبناء بهدف رف��ع املدينة ال��دائ��ري��ة .ثم،
رف �ع��وا وس�ط�ه��ا أك �ث��ر م��ن ال ��دوائ ��ر ّ
مما
ي �س �م��ح ل �ل �س �ي��ول ب ��االن� �ح ��دار بسرعة»
ك �م��ا ي �ق��ول م� ��ارغ� ��ورون .ول �ي��س لبيوت
ّ
م��اري أي ق��اع��ات داخلية مكشوفة لكي
ال تمتلئ باملياه التي كانت تسري من
األس �ق��ف ال ��ى ال� �ش ��وارع ال �ع��ام��ة .وكانت
ه��ذه األخ �ي��رة ت�ت�ب��ع تصميمًا هندسيًا
خاصًا بها :إنها ش��وارع تمتص املياه.
ف��أرض �ه��ا م��رص��وص��ة ب��األت��رب��ة لدرجة
أن األم �ط��ار ول��و هطلت بمعدل  80ملم
ف��ي ال�ي��وم ال��واح��د (أي م��ا يكفي إلغراق
ش� ��وارع ب �ي��روت ك�ل�ه��ا) ال ت�ع�ي��ق تحرك
سكان ماري!
فهذه املدينة التي عاشت م��ا ب�ين 2900
امليالد و 1790عرفت عصرًا ذهبيًا
قبل ً
م �ه��وال .ف�ق��د أن �ت��ج ف�ن��ان��وه��ا منحوتات
تتنافس أكبر املتاحف ف��ي العالم على
عرضها .قطع حفرت في الصخر الصلب
وأخ � � ��رى ص �ن �ع��ت م ��ن ال � �ط �ي�ن« .وغطى
ُرساموها جدران القصر امللكي برسوم
ت�ب��رز تفاصيل ال�ح�ي��اة اليومية ،وتفنت
زائري البالط امللكي برفاهية الحياة في
ماري .هذا القصر الذي وصلت مساحته
إلى  2.5هكتار ،والذي ُرفعت في باحته
الداخلية نخلة اصطناعية عربونًا عن
غنى املدينة .نخلة حفرت حبات البلح
ف�ي�ه��ا ب��ال��ذه��ب وال� �ف� �ض ��ة »...ك �م��ا يؤكد
م��ارغ��ورون ال��ذي ال ي��زال ال يغفر للملك
البابلي حمورابي تدميره لهذه املدينة
الدائرية امل��زده��رة .فجيوشه اجتاحتها
وأح��رق �ت �ه��ا ل��درج��ة أن �ه��ا ل��ن ت��رت �ف��ع من
رمادها.
وال � ��دور ال�س�ي��اس��ي واالق �ت �ص��ادي الذي
ّ
�اد م ��ا بني
أدت � � ��ه م� � ��اري ع �ل��ى ن� �ط ��اق ب �ل� ُ
ال �ن �ه��ري��ن وال� ��داخ� ��ل ال� �س ��وري ك �ت��ب في
أرشيفها امللكي ،ال��ذي لم ُيتطرق له في
هذه املحاضرة ،لكنه يكفي لصوغ كتب
وورش عمل .فهو شاهد آخر على أهمية
مدن الفرات.

حياكة السالل وصناعتها في متحف تربل

صحون كبيرة مصنوعة من القش والخيزران

مصر تنشط
إلعادة آثارها
المسروقة

سالل من القش ،سالل من القمح ،صحون
ال� �خ� �ي ��زران ،س � ّ�ج ��اد ل� �ل� �ص�ل�اة ...ق �ط��ع من
التراث اللبناني يكرس لها متحف تربل
م�ع��رض��ه ال�س�ن��وي .ف�ن�ه��ار ال�س�ب��ت الواقع
فيه  .2010 /10 /16ستفتح أبواب املتحف
ُأمام ال��زوار ليستقبلهم في قاعاته ،حيث
ت � �ع� ��رض م� �ج� �م ��وع ��ات ت � �ب ��رز ف� ��ن حياكة
ال �س�لال وص�ن��اع�ت�ه��ا ف��ي ل�ب�ن��ان .املعرض
نظمته ونفذته املؤسسة الوطنية للتراث،
التي أسست املتحف في قرية تربل ،وهي
تشرف عليه .وتشرح نايلة كونغ كتانة،
الناطقة باسم املؤسسة الوطنية للتراث
وم �ن �ظ �م��ة امل � �ع� ��رض ،أن «ت� ��اري� ��خ بعض
القطع املعروضة يعود إل��ى نهاية القرن
ال� �ت ��اس ��ع ع� �ش ��ر ،وال� �ب� �ع ��ض اآلخ� � ��ر ُصنع
أخيرًا» .وتقول إن القطع الكبيرة والفريدة
ه��ي ملك ألف��راد ،منهم لينا ع��ودة وهودا
قاسطلي وغيرهما« ،قدموا مجموعاتهم

ّ
وق� �ع ��ت م �ص��ر ات �ف��اق �ي��ة ل �ح �م��اي��ة اآلثار
ّ
املسروقة واستردادها مع الصني .وحدد
ب �ي��ان امل�ج�ل��س األع �ل��ى ل�لآث��ار ف��ي مصر
«أن هدف االتفاقية هو حماية املمتلكات
ال �ث �ق��اف �ي��ة امل� �س ��روق ��ة ال �ت ��ي خ ��رج ��ت من
موطنها األص �ل��ي ب�ط��رق غ�ي��ر مشروعة
واس � �ت ��رداده ��ا .وت �ن��ص االت �ف��اق �ي��ة على
ض��رورة التصدي لسرقة اآلث��ار ،وتسير
طبقًا ملبادئ اتفاقية الهاي التي نصتها
اليونسكو لعام  .1970وكانت الصني قد
أبدت رغبتها في االستفادة من التجربة

إل� ��ى م �ت �ح��ف ت��رب��ل إلت� �م ��ام ه� ��ذا املعرض
ال ��ذي ي ��دوم ح�ت��ى ن�ه��اي��ة ال �س �ن��ة» .بعض
ت �ل��ك ال �ق �ط��ع ي �ب��رز ف ��ن ال �ح �ي��اك��ة واملهارة
العالية التي يتطلبها في إدخ��ال األلوان
بني قطع الخيزران أو داخل سنابل القمح
وج��دائ��ل البلح .فحياكة القصب فن بحد
ذاته ،من هنا كان اسم املعرض «فن حياكة
السالل» .تضيف كتانة إن املعرض يتوزع
ُعلى غرفتني من غرف البيت الترابي الذي
أنشئ املتحف في داخله« .الغرفة األولى
م�خ�ص�ص��ة ل �ل �م��ون��ة وال �ق �ط��ع املصنوعة
الثانية ،فهي
الح�ت��واء امل��آك��ل .أم��ا الغرفة
ُ
لعرض الصحون الكبيرة التي تستعمل
ف � ��ي ص � �ن ��اع ��ة امل � �ع � �ج � �ن ��ات والقطايف،
ول � �س � �ج� ��ادات ال � �ص �ل�اة ال� �ت ��ي ك � ��ان يحاك
وس�ط�ه��ا»« .القطع امل�ع��روض��ة ف��ي متحف
ت��رب��ل ه��ي إي�ح��اء للحرفيني اللبنانيني»،
ك �م��ا ك �ت �ب��ت ن � ��ور م �ج ��دالن ��ي ع �ل��ى غالف

املصرية في مجال استعادة اآلثار بعدما
شاركت في أول مؤتمر دولي استضافته
ال �ق��اه��رة ف��ي ن�ي�س��ان (أب��ري��ل)  2010عن
اس �ت��رداد امل�م�ت�ل�ك��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة واألثرية
ال �ت��ي خ��رج��ت ب �ط��رق غ�ي��ر م �ش��روع��ة من
الدول ذات الحضارات العريقة.
ون�ج�ح��ت م�ص��ر ف��ي اآلون ��ة األخ �ي��رة في
استرداد ألوف القطع األثرية التي هربت
ل �ل �خ ��ارج ح �ي��ث ت �ع �م��ل ع �ل��ى محورين:
قانوني ودبلوماسي لضمان حقوقها
في آثارها املهربة وحفظها.

ك �ت��اب �ه��ا « »La Vannerieال� � ��ذي أعدته
خ�ص�ي�ص��ًا ل �ل �م �ع��رض ،ال� ��ذي أت ��ى ليرافق
طرق الحياكة ومتطلباتها ويشرحها.
ت�ج��در اإلش� ��ارة ال��ى أن ا ُل�ق�ط��ع املعروضة
ف��ي متحف ت��رب��ل ك��ان��ت ت�س�ت�خ��دم يوميًا
ف��ي ال�ق��رى اللبنانية ،لكن دخ��ول األواني
امل �ص �ن��وع��ة م ��ن ال �ب�لاس �ت �ي��ك ال ��ى الحياة
ال �ي��وم �ي��ة ك � ��ان ال �س �ب��ب األول ف ��ي بداية
زوال �ه��ا .أم��ا السبب ال�ث��ان��ي ،فهو النقص
ف ��ي ال �ح��رف �ي�ي�ن ال �ش �ب��اب ال ��ذي ��ن يريدون
فالقسم الكبير
م��زاول��ة ه��ذه ال�ح��رف��ة .ل��ذاً ،
من القطع املعروضة ،وخاصة املصنوعة
من ورق البلح ،بات في طريق الزوال.
ّ
ويعد فن حياكة السالل من أق��دم الحرف
ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان ،وق � ��د ان� �ت� �ش ��رت ف� ��ي مناطق
الساحل أو القرى الجبلية .وتختلف مواد
الحياكة بحسب م��وق��ع ال�ق��ري��ة ،وانتشار
أن ��واع ال��زراع��ة فيها وق��رب�ه��ا م��ن مجاري

وف ��ي ن�ي�س��ان امل��اض��ي اس �ت �ع��ادت مصر
إص�ب��ع ال�ف��رع��ون أخ�ن��ات��ون ال�ت��ي ُسرقت
م��ن إح ��دى ق��دم��ي امل�ل��ك ع��ام  1907أثناء
فحص املومياء .واستعادت من سويسرا
قطعًا أثرية ،منها العني الخاصة بتمثال
امل �ل��ك أم�ن�ح�ت��ب ال �ث��ال��ث وال ��د أخناتون،
وك��ان��ت م��وج��ودة ف��ي متحف اآلث ��ار في
مدينة بال ،ويبلغ طولها  50سنتيمترًا
وسرقت من التمثال عند نقله عام 1972
من موقعه في منطقة األقصر.
وأوض��ح البيان أن أهمية االتفاقية بني

األن�ه��ر .فأهالي ال�ق��رى التي عرفت زراعة
القصب احترفوا صناعة السالل القصبية،
وال �ح �ص��ائ��ر ل�ت�غ�ط�ي��ة األرض والسقوف
م�ن��ذ ق ��رون .أم��ا ه ��ؤالء ال��ذي��ن ك �ب��روا قرب
شجر البلح ،فأدركوا أهميته في صناعة
القبعات أو سالل الفاكهة والخضار ...أما
ال�ق��ش ،فيبقى الصديق األك�ب��ر للصحون
الكبيرة وال �ك��راس��ي .إن�ه��ا مهنة تختصر
حياكة أجيال في قرى لبنان ،ومهنة تبرز
أي �ض��ًا ،وم��ن ج��دي��د ،ح�ي��اة ال�ف�لاح�ين .لذا،
فمن الطبيعي أن ينظم املعرض في متحف
ت��رب��ل ال� ��ذي أن �ش��أت��ه امل��ؤس �س��ة الوطنية
ل �ل �ت��راث ،وال � ��ذي ي �ه��دف إل ��ى إب � ��راز حياة
املزارعني اللبنانيني في القرون املاضية.
وي�ب�ق��ى ال�ت�م�ن��ي ب��أن ي�ت��رج��م ال�ك�ت��اب إلى
العربيةً لكي يكون في متناول املزارعني،
وخاصة أهالي القرى البقاعية.
ج .ف .ب

البلدين تتضح م��ن اعتبار الصني «من
أك �ب��ر األس � ��واق ف��ي ال �ع��ال��م ل�لات �ج��ار في
اآلث � ��ار ،وال�ت�ش��ري�ع��ات ال�ص�ي�ن�ي��ة تسمح
ب�ع�م�ل�ي��ة االت � �ج ��ار ب �ي �ع��ًا وش � � � � ً
�راء» .لكن
ستعمل ب�ع��د ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة ع�ل��ى وقف
بيع أي قطعة أثرية أو فنية مصرية أو
صينية تباع في كل من البلدين في حال
ثبوت خروجها بطرق غير مشروعة.
وكانت مصر قد وقعت اتفاقيات مماثلة
م��ع ك��ل م��ن األردن وإي�ط��ال�ي��ا وسويسرا
وكوبا واإلكوادور.

