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تراث وآثار
أسرار صور الرومانية
عن
الكشف
ُ

أعمال البعثة الفرنسية اللبنانية في صور تعيد كتابة ُ تاريخ
وتعطي آثارها بعدًا جديدًا .فهذه اآلثار التي كشفت
املدينة
ُ
قبل  50سنة لم تدرس بتفاصيلها ووجوهها ،ما ّيعطي لعمل
هذا الفريق أهمية كبرى ،وال سيما أن النتائج األولية مذهلة
جوان فرشخ بجالي
أه�م�ي��ة م��دي�ن��ة ص��ور ال��روم��ان�ي��ة ليست
م��وض��وع ن �ق��اش ،وخ�ص��وص��ًا أن اآلثار
تقف شاهدًا على هذه الفترة منذ أكثر
م��ن خمسني س�ن��ة .فعلماء اآل ّث��ار كانوا
خ�ل�ال ال �ع �ق��ود امل��اض �ي��ة ق��د ّن��ق �ب��وا هذه
املعالم وأبرزوها للعالم وصنفت املواقع
األث��ري��ة س�ي��اح�ي��ة .ون �ش��رت ن�ت��ائ��ج تلك
ّ
الحفريات في املجالت العلمية ،فحددت
وظ �ي �ف��ة ك ��ل م �ب �ن��ى .ول� �ك ��ن الحفريات
واألبحاث التي تجريها البعثة اللبنانية
ـــــ الفرنسية ف��ي ص��ور تعيد خلط هذه
األوراق ،وت �ع �ط��ي ت �ف �س �ي��رات جديدة
مل�خ�ت�ل��ف امل �ب��ان��ي ف ��ي امل ��وق ��ع البحري،
امل �ع��روف ب��اس��م «آث� ��ار امل��دي �ن��ة» .يشرح
ال��دك �ت��ور ب�ي��ار ل��وي��س غ��ات�ي�ي��هّ ،
املدرس
ف��ي ج��ام�ع��ة ل �ي��ون وم��دي��ر ال�ح�ف��ري��ة في
جار
صور ،أنه «منذ ّسنة  2008والعمل ٍ
أثريتني هما :الكاتدرائية
في منطقتني
الصليبية والحمامات الرومانية ،وقد
أظ �ه��رت ال ��دراس ��ة ّ
األول� �ي ��ة والحفريات
ّ
ال�ت��ي ن�ق��وم ب�ه��ا أن ال�ح��م��ام��ات ج� ً�زء من
م �ج �م��ع ض �خ��م ك� ��ان ي �ض��م إض ��اف ��ة إلى
غ ��رف االس �ت �ح �م��ام ،م �ي��دان�ين رياضيني
وصالة مسقوفة ومدرجًا للعروض».
امل� ��درج ه��و امل�ب�ن��ى امل� ّ
�رب��ع ال�ش�ك��ل الذي
ّ
ك��ان��ت ال �ح �ف��ري��ات ال �س��اب �ق��ة ق��د حددته
ُ ّ
باعتباره سيركًا ،وع��د في ّحينه مبنى
م �ن �ف��ردًا .ول �ك��ن غ��ات �ي �ي��ه ي ��ؤك ��د بحسب
نتائج الحفريات أ ُن��ه ج��زء تابع ملجمع
ّ
الحمامات وكانت تجرى فيه العروض.
ّ
الساحة التي تطل على البحر،
أم��ا عن ُ ّ
وال�ت��ي غطيت أرضيتها بالفسيفساء،
فيقول مدير الحفرية «إنها أحد امليدانني
ّ
ّ
مجمع
الرياضيني اللذين كانا ي�ح��دان
الحمامات» .ويكشف مدير الحفرية أن
القسم املطل على البحر ،ال��ذي ُرصفت
أرض �ي �ت��ه ب��ال�ف�س�ي�ف�س��اء وامل� �ح ��اط على
ج��ان �ب �ي��ه ب ��أع� �م ��دة ال� �غ ��ران� �ي ��ت ،والذي
ّ
ك��ان ي�ع��د ج��زءًا م��ن ال�ط��ري��ق ،ك��ان صالة
ّ
م�س�ق��وف��ة ي��رج��ح أن �ه��ا ك��ان��ت تستعمل
للتالقي وال �ت �ح��ادث ...فجهة استعمال
الحمامات ف��ي الفترة الرومانية تشبه

كان يعتقد بأن هذه إحدى
الطرق األساسية في املدينة
ولكن تبني أنها صالة ضخمة
كانت مسقوفة

إل � ��ى ح� ��د ك �ب �ي��ر ن � � ��وادي ال ��ري ��اض ��ة في
عصرنا ال�ح��ال��ي .فهي مكان لالجتماع
وال�ح�ف�لات واالس�ت�ح�م��ام ف��ي األحواض
ال �ك �ب �يّ��رة .ف��ال�ح� ّ�م��ام��ات ال �ت��رك� ّ�ي��ة نسخة
م� �ص ��غ ��رة ع� ��ن ال� �ح� �م ��ام ��ات الرومانية
ال�ت��ي تقسم غ��رف�ه��ا إل��ى ث�ل�اث :الباردة،
والفاترة ،والساخنة .ويقول غاتييه إن
«سبب املحافظة على الجزء السفلي من
ال�ح�م��ام��ات ي�ع��ود إل��ى س��رق��ة حجارتها
ّ
ملدة قرون .فالناس كانوا َيعدون املوقع
خربة مهجورة يمكن الذهاب إليها في
أي وق ��ت وان �ت �ش��ال ال �ح �ج��ارة الصلبة
املنحوتة منها ومن ثم أخذها إلى مكان
ال�ب�ن��اء ،واس�ت�ع�م��ال�ه��ا م �ج��ددًا .وظاهرة
موقع
«نشل الحجارة» واضحة جدًا في
ّ
ّ
الحمامات وفي أكثر من مكان ،ويقال إن
مدينة عكا بنيت بحجارة مدينة صور
الرومانية.
وي ��رى ال �ع��ال��م ال�ف��رن�س��ي أن الحفريات
ال�ح��ال�ي��ة أظ �ه��رت أن ال�ق�س��م ال �ب ��ارز من
هذه اآلثار يعود إلى الفترة البيزنطية،

م � ��ا ي� �ش� �ي ��ر إل� � ��ى أن ه� � ��ذا امل� �ج� �م ��ع دام
استعماله حتى ف��ي تلك ال�ف�ت��رة ،ولكن
في القرون الوسطى وقع في النسيان.
إذ ت �غ � ّ�ي ��رت ال �ث �ق��اف��ة ف �ل��م ي �ع��د الناس
�ان للحمامات
ي �ه �ت �م��ون ب �ص �ي��ان��ة م� �ب � ٍ
ب� �ه ��ذه ال �ض �خ ��ام ��ة ،م ��ا ي �ت �ط �ل��ب مبالغ
ك�ب�ي��رة .ل��ذا ش�ه��د امل��وق��ع عملية تغيير
في استعماله .فقصده الحرفيون وبنوا
مشاغلهم فوق األبنية القديمة .ويقول
غ��ات �ي �ي��ه إن «دراس � � ��ة ه� ��ذه املحترفات
ستسمح بفهم العجلة «االقتصادية»
ف��ي ص��ور ف��ي تلك ال�ف�ت��رة ،التي شهدت
أي �ض��ًا ت�ش�ي�ي��د ال �ك��ات��درائ �ي��ة الصليبية
ال�ت��ي بقيت ج��دران�ه��ا وأع�م��دت�ه��ا واقفة
ح �ت��ى ب��داي��ة ال �ق��رن ال �ع �ش��ري��ن .ويروي
غ��ات �ي �ي��ه أن� ��ه ق �ب��ل ت �ل��ك ال �ف �ت ��رة «كانت
ج � � ��دران ال� �ك ��ات ��درائ� �ي ��ة ج � ��زءًا م ��ن سور

عملية
سرقة
حجارة
الحمامات
الرومانية
على مدى
عقود

املدينة ،وأعمدتها بارزة للعيان لدرجة
ّ
الرحالة ص� ّ�وروه��ا في لوحاتهم في
أن
ّ
القرنني الثامن والتاسع عشر» .أما عن
ال�ح�ف��ري��ات األث��ري��ة داخ ��ل الكاتدرائية،
فيؤكد بحسب مدير البعثة ،أن اإلفرنج
ه ��م م ��ن ب �ن��وه��ا ف� ��وق ج� ��زء م ��أه ��ول من
املدينة البيزنطية .وي�ش��رح غاتييه أن
املعتقد السائد قبل هذه التنقيبات يقول
إن هذه الكاتدرائية مبنية فوق كنيسة
صور البيزنطية التي ذكرها املؤرخون،
وال �ت ��ي ب�ن�ي��ت ه ��ي ن�ف�س�ه��ا ع �ل��ى أطالل
صور الفينيقي ملكارت .ولكن
معبد إله ّ
ب��ات اآلن مؤكدًا أن ه��ذا املعتقد خاطئ.
ّ
مبنية ف��وق بيوت وأسواق
«فالكنيسة
م��ن ال �ف �ت��رت�ين ال�ب�ي��زن�ط�ي��ة واإلسالمية
ّ
وليس في طبقاتها السفلية أي إشارة
إلى موقع ديني أقدم منها».
أهمية ه��ذه الحفريات األثرية الحديثة
ال �ع �ه��د ال ت �ت��وق��ف ع �ل��ى دراس � ��ة تاريخ
امل �ع��ال��م ّاألث ��ري ��ة ووج� �ه ��ة استعمالها،
ب��ل ت�ت�خ��ط��اه�م��ا ل �ت �ح��اول رس ��م الحياة
ال�ي��وم�ي��ة ف��ي ه��ذه امل��دي�ن��ة ف��ي الفترتني
ال ��روم ��ان� �ي ��ة وال �ب �ي��زن �ط �ي��ة ،وذل � ��ك عبر
دراس ��ة قطع ال�ف�خ� ّ�ار وامل�س� ّك��وك��ات .فقد
عثر العلماء على فخار مصنع في مدينة
صور في الفترات كلها ،واكتشفوا قطعًا
م �س �ت��وردة .وي �ق��ول غ��ات�ي�ي��ه إن دراسة
ال �ق �ط��ع امل� �س� �ت ��وردة س �ت �س �م��ح بتقديم
ح�ي� ّ�اة االق �ت �ص��ادي� ً�ة في
ش ��رح ج��دي��د ل�ل� ً
امل��دي �ن��ة ،وخ��اص��ة أن ه �ن��اك ت �ح��وال في
التجارة .فقبل القرن ال�س��ادس ميالدي
كانت القطع مستوردة من املدن الواقعة
إل��ى ش �م��ال ص��ور م�ث��ل ب �ي��روت وصيدا
وأن �ط��اك �ي��اّ ...أم ��ا ب�ع��د ال �ق��رن السادس،
ف �ب��ات��ت ال� �ت� �ج ��ارة ف ��ي ات ّ� �ج ��اه الجنوب
أكثر ،إذ طغت القطع ًالفخارية املصرية
والفلسطينية ،وخاصة تلك املستوردة
من غزة.
ت ��اري ��خ ص� ��ور ل ��م ُي �ك �ت��ب ن �ه��ائ �ي��ًا بعد،
فالدراسات مستمرة والبعثة الفرنسية
ـــــ اللبنانية س�ت�ع��اود عملها ف��ي أوائل
ال�ص�ي��ف ف��ي م�ح��اول��ة منها لفهم حياة
س �ك��ان ت �ل��ك امل��دي �ن��ة ق �ب��ل  1500و2000
سنة.

معرض َ
صور لمخطوطات مؤ ّلفين «لبنانيين» من القرون الوسطى
طرابلس ــ عبد الكافي الصمد
ّ
املصورة
أق �ف��ل م �ع��رض «امل �خ �ط��وط��ات
مل��ؤل �ف�ين وك �ت��اب م��ن ل �ب �ن��ان ف��ي العصر
ال��وس �ي��ط» أب ��واب ��ه ف ��ي م��رك��ز الصفدي
ال �ث �ق��اف��ي ف ��ي ط��راب �ل��س .امل �ع ��رض الذي
أتى ثمرة  40سنة من الجهد الشخصي
ال��ذي بذله الدكتور عمر تدمري ،عرض
ص ��ورًا ل � �ـ 75م�خ�ط��وط��ة ك�ت�ب�ه��ا مؤلفون
«ل�ب�ن��ان�ي��ون» ب�ل�غ��ات مختلفة .املعرض
ك� ��ان مل �ن��اس �ب��ة خ �ت��ام ف �ع��ال �ي��ات بيروت
عاصمة عاملية ّللكتاب .وه��ذا املعرض
ّ
ّ
وصوره
ال � ��ذي أع� � ��ده ووث � �ق ��ه ت ��دم ��ري،
ّ
نجله ال��دك�ت��ور خالد ت��دم��ري ،ض��م وفق
ّ
األول «ص � � ��ورًا مل �خ �ط��وط��ات موجودة

ف��ي مكتبات ومتاحف كبرى ف��ي أمكنة
عديدة في العالم ،مثل سوريا والكويت
وال �س �ع ��ودي ��ة وم �ص ��ر وك � �ب� ��رىات املدن
األميركية واألوروب�ي��ة .وأوض��ح تدمري
ّ
املصورة «تعود ملؤلفني
أن املخطوطات
عاشوا في الفترة املمتدة من القرن الثامن
�ادي م ��ع ب ��داي ��ة ال �ف �ت��ح اإلسالمي،
امل� �ي�ل ً
وص��وال إلى نهاية القرن الخامس عشر
وفتح القسطنطينية .وأهمية هذا العمل

التوثيقي أن��ه كشف عن ه��ؤالء املؤلفني
امل �ه� ّ�م�ين ال��ذي��ن ك�ت�ب��وا ب�ل�غ��ات مختلفة،
مثل العربية واليونانية وغيرهما من
ل�غ��ات تلك ال�ع�ص��ور .وي�ق��ول ت��دم��ري إن
ج�م��ال�ي��ة ه � ّ�ذه ال ��دراس ��ة ف��ي أن �ه��ا أعطت
ل�ه��ؤالء امل��ؤل�ف�ين وج�ه��ًا آخ��ر ،فهم باتوا
ّ
معروفني ،وح��ددت ج��ذوره��م في بعض
ال� �ق ��رى ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ال �ن��ائ �ي��ة م �ث��ل شبعا
ويونني ومشغرة وح��دث الجبة وخربة
روحا وعبيه واملنيطرة وغيرها».
ويصعب الوصول إلى هذه املخطوطات
ال�ن��ادرة واملنتشرة في أكثر من  22بلدًا
و 60م�ك�ت�ب��ة وج��ام �ع��ة .وألن امتالكها
مستحيل ،عمل تدمري على تصويرها
«الحصول على بعض
بأكملها ،ويقولّ :
من هذه الصور يتطلب السفر مرات عدة،
وف ��ي ح� ��االت أخ� � ّ�رى اس �ت �ط��اع أصدقاء
امل� �س ��اع ��دة ،ف� �ت ��ول ��وا ع �م �ل �ي��ة التصوير
وأرسلوا النسخ».
وأش ّ� � ��ار ت� ��دم� ّ��ري إل � ��ى ّ أن املخطوطات
«ص��ن�ف�ه��ا م��ؤل �ف��ون وك ��ت ��اب ع��اش��وا في
امل� ��دن ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف��ي ال �ع �ص��ر الوسيط،
وق � ��د ت � ّ�م ��ت اآلن ق ��راء ت� �ه ��ا ودراستها،
ّ
ليتعرف
وامل �ع��رض ي�ه��دف إل��ى ن�ش��ره��ا

صور مخطوطات القرون الوسطى هي إنجاز خاص تطلب  40سنة من العمل (األخبار)
ّ
وتنوع
ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ون إل��ى ت ��راث األج� ��داد
ّ
ّ
الثقافية والعلمية
أفكارهم وإبداعاتهم
ّ
والفنية» .وما أثار انتباه تدمري هو أن
الطرابلسيني والبعلبكيني «استأثروا
ّ
الصوريون
ب��أك �ث��ر امل ��ؤل� �ف ��ات ،ي �ل �ي �ه��م

ّ
والصيداويون ّ .أما بيروت ،فلم يصلنا
لاّ
م �ن �ه ��ا إ م � ��ؤل � ��ف واح � � ��د م � ��ن العصر
ال ��وس� �ي ��ط!» ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن «مواضيع
املخطوطات ّ
تنوعت بني األدب والتاريخ
َ
وعلم
والسير ِ
والفقه واألصول والتراجم ِ

ال�ف��روس�ي��ة وال �ط� ّ�ب وال�ف�ل��ك واملوسيقى
وال�ه�ن��دس��ة والفلسفة وم�ق��ارن��ة األديان
ّ
العربية
واملعارف العامة ،وهي باللغات
ّ
ّ
ّ
والكرشونية».
والسريانية
والالتينية
وأوض� � ��ح ت ��دم ��ري أن «ب �ع��ض أبحاثنا
ّ
التعرف إل��ى نحو ثالثني
أوصلتنا إل��ى
ّ
ّ
طرابلسيًا ّعاشوا في عصر دولة
مؤلفًا
املماليك ،وقد صنفوا ُنحو مئتي كتاب
في مختلف الفنون ،طبع القليل منها،
األكثر
وب�ق��ي القليل م�خ�ط��وط��ًا ،وض ��اع ّ
م �ن �ه��ا ،وم� �ث ��ل ذل� ��ك ُي� �ق ��ال ع ��ن املؤلفني
البعلبكيني» .وأع ��رب ع��ن اع�ت�ق��اده بأن
ّ
«م��ؤل�ف��ات ك��ت��اب ه��ذه امل��دن عبر القرون
ال��وس�ط��ى ك��ان��ت ت�ن��اه��ز أل ��ف مخطوطة
مختلفة»،
ض ��اع م�ع�ظ�م�ه��ا ف��ي ظ� ��روف
ً
وآم� � ��ل أن «ي � �ك� ��ون ه � ��ذا امل � �ع� ��رض نواة
ملعرض أكبر ،وأن يكون دافعًا لوزارتي
ٍ
ّ
الوطنية
ال �ث �ق��اف��ة وال �ت��رب� ّ�ي��ة ،وامل �ك �ت �ب��ة
ّ
ّ
ُوم��ؤس �س��ة امل �ح �ف��وظ��ات ال��وط �ن��ي��ة ،كي
تعنى بهذا الواجب الثقافي والحضاري
ّ
وتخصص جانبًا من نفقاتها
والفكري،
لجمع ه��ذه امل�خ�ط��وط��ات ،أو على األقل
إت�م��ام تصويرها لوضعها ف��ي متناول
الباحثني».

