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دعوة إىل الباحثني واملهتمني 

مت العمل على إصدار جملة العلم والرتميم، لتكون من أحد أهم املراجع التخصصية, يف جمال البحث 
العلمي يف علوم الرتميم والصيانة واحلفظ وطرائقه وأدواته. ومن هنا ترحب اجمللة بإسهامات الباحثني، 
والعاملني واملهتمني يف جمال التحليل والرتميم األثري، ببحث علمي أصيل أو مرتجم إىل اللغة العربية 

على أن يكون:

 ،(C.D) وحبجم يرتاوح مابني 1500- 3000 كلمة ومرفقا بـقرص ليزري word مطبوعاً على ملف 
يشتمل على نسخة الكرتونية عن املقال أو البحث، متضمناً قائمة الصور واألشكال واملخططات بشكل 

منفصل عن النص باإلضافة إىل قائمة املراجع.

إرفاق املقالة مبوجز باللغة العربية ومرتمجاً إىل إحدى اللغتني االنكليزية أو الفرنسية ، على أن ال 
يتجاوز املوجز 100 كلمة.

يراعى يف األسهامات أن تكون موثقة باإلشارات املرجعية وفق الرتتيب التايل:

الكتب: اسم املؤلف والكنية، تاريخ النشر, عنوان الكتاب )باخلط املائل(، اجلزء أو اجمللد، )املعرب أو 
املرتجم إن وجد(، دار الطباعة، رقم الطبعة، مكان الطباعة، ، رقم الصفحة.

املقاالت: اسم املؤلف والكنية، تاريخ النشر, عنوان املقالة، اسم اجمللة )باخلط املائل(، اجلزء أو اجمللد، 
)املعرب أو املرتجم إن وجد(، دار الطباعة، رقم الطبعة، مكان الطباعة، ، الصفحات من وإىل )ص.ص(.

يرجى وضع املصطلحات األثرية والعلمية الواردة يف املقال أو البحث باللغتني العربية واألجنبية.

بكسل/سم  تقل عن 300  عالية ال  بدقة  تكون  أن  على  الكرتونياً  والرسوم  واخلرائط  الصور  إرفاق 
.JPG ومنفصلة عن النص وبصيغة

يرجى توجيه املراسالت إىل اجمللة عرب:

مركز الباسل للبحث العلمي والتدريب األثري - بناء تساحبجي شارع الباكستان دمشق - سورية،  
 ssa.dgam@hotmail.com أو عرب الربيد االلكرتوني اخلاص باجمللة

فاكس: 00963-11-4413083 هاتف: 00963-11-4442747  



فن الفسيفساء ومراحل انتشاره يف سورية خالل العصر الروماني
أسامة نوفل                 11

الفسيفساء السورية خالل العصر البيزنطي
21 عبد الوهاب أبو صاحل 

أقدم لوحة فسيفساء حصوية مكتشفة يف سورية - قلع و ترميم -
29 حممد أمني كايد، برهان حممود الزراع 

الفسيفساء الزجاجي السوري تقنيات تصنيع - حفظ وترميم
37 غياث كليسلي، حممد أمني كايد 

حلفظ الفسيفساءيف املوقع فسيفساء اجملدل جتربة ميدانية لتطبيق املنهجية العلميّة 
47 ماهر اجلباعي، مهند الطويل، نسرين البوظة 

معايري التدخل يف عملية الرتميم وإعادة التأهيل يف قلعة دمشق
67 ادمون العجي، أمحد البوش، سوسن خليفة 

أسباب تلف األعمال اخلشبية األثرية وصيانتها
81 غياث كليسلي 

التوظيف كأحد سياسات احلفاظ على البيوت الدمشقية
89 أمحد دايل 

ترميم الرقم املسمارية وأمهيتها »رقيم من تل حريري )ماري(«
109 صبى ميا 

الرسم اجلداري لكنيسة مار يوحنا املعمدان للروم األرثوذكس – صيدنايا
121 ندى سركيس 

من ذاكـــــــــــــــرة الرتميم »هيثم خري«
129 أمل القاسم – خالد الفرحان 

الفهرس



سيدة تدمرية



االفتتاحية:

نرّمم التاريخ... ونعيد بناء الزمن، ليظلَّ الشاهد حّيًا يف الذاكرة، حيكي للحياة عن 

احلياة.

نا نستنطق احلجارة، ونقرأ كتب الوقت لنقول لإلنسان  هدفنا اإلنسان ال احلجارة، لكنَّ

قّصة اإلنسان.

نعرف أنَّ الوقت من رصاص وموت، وأنَّ احلرب على سورية تستهدف الوجود واهلوية، 

وألنَّنا نؤمن أنَّ اجلذور هي اليت متنح الرتاب لون عينيه، وبصمة أعشابه، وطبائع الغمام 

املوت  األعمى وضجيج  الرصاص  أزيز  التاريخ على  يعلَو صوت  أْن  نعمل على  يف مسائه، 

الفجائعي.

حنن مؤمنون أنَّ معركتنا مع الفكر الظالمي التكفريّي هي معركة اإلنسان كلها 

- ولو خضناها وحدنا - ضد احلقد والكراهية.

تراثنا ليس الزمن املاضي... تراثنا إشارات احلياة إىل املستقبل... إىل حيث تسري سورية 

واثقة مبجدها، مطمئنة إىل جهود الشرفاء العاملني على ترميم احلكاية، لتظّل على قيد 

احلياة يف فم الرواة.

وزير الثقافة 

األستاذ عصام خليل



ترتابيل - تدمر



تقديم:

باقي  الذي ميّيزها عن  والتارخيي  اإلنساني  اإلرث  ذات  البلدان  أهم  من  ُتعّد سورية 

َيدُرُس  كتاب  السورية  فاحلضارة  واملتنوعة،  املتعّددة  احلضارات  بلد  فهي  العامل،  دول 

مجيع العلوم، وعراقة جذورها تاريخ إنسانيتنا عرب السنني، وقد أسهم علم اآلثار احلديث 

التنقيب األثري املنتشرة يف كافة أحناء القطر برفد املتاحف السورية  من خالل أعمال 

واملخابر العلمية والرتميمية بآالف القطع األثرية، ليشكل مادة ثقافية تروي تاريخ اإلنسان 

السوري جبوانبه الثقافية واالجتماعية والفكرية وجهده يف احلفاظ على تراثه.

يكمن اهلدف األساسي وراء إصدار العدد األول من جملة »العلم والرتميم« املتخصصة يف 

جماالت الرتميم األثري  والبحث العلمي، إىل اخلروج مبنهجية علمية تساعد على توثيق 

املديرية  يف  الوطنية  الكوادر  على جهود  القائمة  األثرية,  واملباني  القطع  ترميم  عمليات 

العامة لآلثار واملتاحف بشكل علمي ومنهجي, وفق أسس ومعايري عاملية، لتبقى بصمًة يف 

ذاكرة أجيالنا مستقباًل، وصفحة جديدة تسمو بتاريخ وطننا وحضارته .

إن صدور هذا العدد األول من »جملة العلم والرتميم« هو دليل آخر على جَلد اإلنسان 

السوري يف توثيق إرثه الثقايف واحلفاظ عليه عرب السنني رغم ما يكسو بلدنا من أوشحة 

حزن منذ سنوات عّدة، تعّرض الرتاث الثقايف السوري خالهلا النتهاكات خمتلفة، كما 

يبقى النشر العلمي أهمَّ الركائز  يف ترسيخ أهمية تراثنا الثقايف يف ظلِّ الظروف القاسية 

اليت يعيشها بلدنا.

اإلرث  هذا  وتوثيق  حفظ  يف  واملتاحف  لآلثار  العامة  املديرية  يف  العاملني  جهود  إّن 

املعروفة  الصلبة  اليت تواجههم، تّتسم بالشجاعة وباإلرادة  العظيم رغم كلِّ الصعوبات 

عن السوريني، وهذا يستحق مّنا كلَّ تقديٍر وثناٍء ملا يقّدمونه يف سبيل االرتقاء بعملهم 

حنو األفضل.

املدير العام لآلثار واملتاحف 

الدكتور مأمون عبد الكريم



اإلهلة أثينة - متحف تدمر



مّقدمة: 
تعدُّ اآلثار السورية املكتشفة شاهدًا حيًا على تعاقب العديد من احلضارات على تراب 

أوجب احلفاظ  التاريخ, مّما  اإلنساني خالل  الفكر واإلبداع  سورية، واليت تعرّب عن تطّور 

على هذا الرتاث من خالل اّتباع منهجية علمية تهدف لنقل هذا الرتاث اهلام عرب األجيال، 

ولربط الذاكرة بالتاريخ واألصالة مع احلاضر ورسم مستقبل أكثر إبداعًا ومّتيزًا. 

جاء صدور جملة العلم والرتميم لتلبية حاجة قطاع اآلثار األساسية يف توثيق وإظهار 

من  ولتكون  العاملية,  العلمية  املبادئ  وفق  والثابت  املنقول  األثري  الرتاث  ترميم  طرائق 

العلمي يف علوم الرتميم والصيانة واحلفظ  بني أهم املراجع التخصصية, يف جمال البحث 

وطرائقه وأدواته, ولالستفادة من اخلربات املرتاكمة للعاملني يف جمال الرتميم. 

تطّورت آليات ومواد صيانة اآلثار يف النصف الثاني من القرن املاضي، لتصبح وحدة 

عمل متكاملة علمية وعملية، فقد ُأنشئت هلا مؤسسات قائمة بذاتها وأصبحت مؤّخرًا 

ككيمياء  التطبيقية  العلوم  منها  سواء  اجلامعات  يف  رس  ُتدَّ اليت  املتخصصة  العلوم  من 

الرتميم, أو العلوم اإلنسانية كتاريخ الفن وتطوره.

 سنتتبع من خالل نشر املقاالت ومشاريع الرتميم يف سورية خاصة والبلدان العربية 

واألجنبية عاّمة, جمموعة اإلجراءات املنهجية العلمية من عمليات التوثيق جلميع مراحل 

الرتميم مّدعمة بالدالئل والصور واملخّططات, والوثائق الالزمة واألساليب التقنية املّتبعة 

واملواد املستخدمة, ومن ثّم العرض ضمن شروط مثالية حتدُّ من التأثريات املباشرة وغري 

املباشرة للعوامل املسّببة للتلف، باإلضافة لفهم آليات عمل هذه العوامل وكيفية عالجها، 

وفقًا ملا نّصت عليه املعايري واملواثيق الدولية وذلك ملا متّثله اآلثار من قيمة فّنية وتارخيية 

وحضارية. 

املديرية  يف  الرتميم  بعملية  النهوض  مؤّخرًا  يف سورية  أّنه مت  معروفًا  أصبح  وكما 

العامة لآلثار واملتاحف، من خالل تشكيل خمابر علمية وترميمية مّزودة بأحدث األجهزة 

التحليلية والرتميمية, وبكادر ترميمي مدّرب وذي خربة ميدانية عالية، يعمل على مبادئ 

تقوم على احرتام األثر واإلضافات اليت جرت عليه على مّر العصور، وذلك باالعتماد على 

الدالئل األثرية, وتتوّقف يف اللحظة اليت يبدأ فيها االفرتاض والتخمني. 

واملنهجية  باألصالة  واليت تتسم  املتخّصصة،  املقاالت  العدد جمموعة من  تّضمن هذا 

العلمية الصحيحة.



 فقد متَّ الرتكيز يف هذا العدد األول على فن الفسيفساء وتطّوره وأنواعه ومنهجيات 

احلفاظ والقلع والرتميم، وذلك ملا له من أهمية تارخيية وفنية عرب العصور، كما تناول  

قم املسمارية والرسوم اجلدارية واخلشب, ومقاالت يف معايري  العدد مقاالت حول ترميم الرُّ

ترميم األبنية التارخيية واألثرية وتوظيفها بهدف احلفاظ عليها.

املتعّمد  والتخريب  الدمار  ومظاهر  سورية،  تعيشها  اليت  القاسية  احلرب  ظروف  إنَّ 

آلثارها اإلنسانية القدمية والشاهدة على حضارتها اخلالدة، يدفعنا لإلصرار على متابعة 

العمل على نشر ما يستجدُّ من أعمال ترميم وصيانة، ضمن إطار عجلة التطّور يف جمال 

الرتاث  بأهمية  يؤمن  متمّيز،  عمٍل  فريق  خالل  من  وذلك  عامليًا،  اآلثار  وترميم  صيانة 

األثري السوري العاملي وضرورة احلفاظ عليه من التخريب. 

وإننا يف اخلتام نتوّجه بالشكر لكلِّ من ساهم يف إجناز هذا العدد من اجمللة من حمّررين 

ومؤّلفني ومساعدين والذين متّكنا مبساعدتهم من إخراجه إىل النور آملني أن نكون قد 

أسهمنا يف نشر العلم وزيادة املعرفة يف جماالت جديدة من علم اآلثار، واهلل وليُّ التوفيق.

رئيس التحرير

د. غياث أمحد كليسلي
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فن الفسيفساء ومراحل انتشاره
يف سورية خالل العصر الروماني

أسامة نوفل
املديرية العامة لآلثار واملتاحف

فن الفسيفساء وأصل التسمية:

زخريف،  فن  بأّنه  الفسيفساء  فن  يعرف 
بعض  وتزيني  كسوة  يف  استُعمل  معماري، 
التصميمات املعمارية، سواءً أكانت دينية منها أو 
واجلدران،  والصاالت،  الغرف  كأرضيات  مدنية، 
واحلمّامات... املياه  برك  وأرضيات  والقباب، 

من  قطع صغرية  استخدام  من خالل  وذلك  إخل، 
احلجارة املختلفة يف األلوان واألنواع )الكلسية أو 
الرخامية أو الربكانية( كمادة رئيسية يف التصنيع 

إضافة إىل قطع من الزجاج أو اآلجر أو الصدف، 
حبيث يتمّ رصفها إىل جانب بعضها بعضاً بشكل 
دقيق فوق سرير من املونة أو املالط )كمادة الصقة 
تؤمّن ثباهتا(، لتشّكل بذلك وحدة هلا كيان موحد.

أصل التسمية:

ال توجد خالل العصر الكالسيكي )اإلغريقي 
والروماني( تسمية تدلُّ وبشكل مباشر على هذا 
التشكيلية، فاملنتجات الصادرة  الفنون  النوع من 
عنه غالباً ما كانت تُسمَّى إمّا تبعاً للمكان الذي 

فكّون  به،  احمليطة  بالقوى  وآمن  فيه،  عاش  الذي  باحمليط  القدم  منذ  اإلنسان  تأّثر 

الفنون  يف خياله مجلة من األساطري واخلرافات والتّخيالت، ونشأت يف خميلته صور من 

فنونه  بذلك  فتنوعت  خياله،  ورقّي  وحذقه  مهارته  فيها  بنّي  شّتى،  مواد  على  سّجلها 

وظائفه  اختالف  على  اإلبداع  هذا  عكست  وصياغة...إخل،  ورسم  وحنت  عمارة  بني  ما 

كثرٌي  به  ارتبطت  الفنون،  هذه  من  واحدًا  الفسيفساء  فن  وكان  استخدامه،  وطرائق 

مراحلها  وإبداعها عرب  فكرها  بواسطته  وخّلدت  وتارخييًا،  تقليديًا  ارتباطًا  الشعوب  من 

الزمنية املختلفة.
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جملة العلم والرتميم العدد 1

تشغله، أو للتقنية املستخدمة يف حتقيقه. فكلمة 
موزاييك (Mosaïque) املستعملة حالياً يف معظم 
العربية  اللغة  يف  تقابل  واليت  األوربية،  اللغات 
الالتينية  الكلمة  من  جاءت  الفسيفساء)1(،  كلمة 
الرومان  استعملها  اليت   ،(musivum) ميزيفيم 
اعتباراً من القرن األول قبل امليالد للداللة على 
تزيني  يف  املستخدم  والزخريف  الفين  العنصر 
واليت  االصطناعية،  أو  الطبيعية  املغاور  جُدران 
كمكان   (musaea) ميزايه  بالالتينية  تُعرف 
ومكرّس  والشعراء  العلماء  الستلهام  خمصّص 
أيضا آلهلة الفن اإلغريقي)2(. يف حني أنّ التقنية 
الفنية،  العناصر  من  النوع  هذا  استَعملت  اليت 
(opus musivum)  )3(واليت تُدعى أوبس ميزيفيوم

تظهر وألول مرة يف نص التيين يعود تارخيه إىل 
)285-305م(،  ديوقليديانوس  اإلمرباطور  عهد 
من  املشّكلة  اجلدارية  الرسوم  على  دّلت  حيث 
مكعّبات خزفية)4(. واعتباراً من عهد اإلمرباطور 
قسطنطني )306- 337م(، أُطلقت هذه التسمية 
هذه  استخدمت  اليت  الفسيفساء  أنواع  كل  على 

التقنية. 

خالل  سورية  يف  الفسيفساء  فن  انتشار 
العصر الروماني:

بعني  املأخوذة  املنطقة  أنَّ  من  الرغم  على 
الدراسة املقتصرة على سورية  االعتبار يف هذه 
الطبيعية، كانت قد  )احلالية( كجزء من سورية 
قبل  الرابع  القرن  من  األخري  الثلث  يف  انضمت 
وهتلينت  الواسعة،  اإلسكندر  امليالد إلمرباطورية 
خالل العصر اهللنسيت، فإنَّ االكتشافات األثرية 
اليت تتعلّق بألواح فسيفساء تُؤّرخ من ذلك العصر، 
وتنحصر يف جمملها  اآلن)5(،  حتى  معدومة  تعدّ 
منها  وقليل  والبيزنطي،  الروماني  العصرين  يف 
يعود إىل العصور اإلسالمية، وبالتايل فإنَّ العصر 

انتشار  لدراسة  البداية  نقطة  يشّكل  الروماني 
وتطور فن الفسيفساء السورية.

حَظِيَ فنُّ الفسيفساء يف سورية خالل العصر 
الروماني، باعتباره أحد عناصر الزخرفة املعمارية 
استخدامه على  وانتشر  كبري،  باهتماٍم  السورية، 
أرضيات  كسوة  جمال  يف  والسيّما  واسع  نطاق 
والبحث  التنقيب  أعمال  عكست  فقد  املباني. 
األثري اليت جرت خالل العقود اخلمسة املاضية 
وتطور  ازدهار  مدى  األثرية  املواقع  خمتلف  يف 
العديد من  اكتشاف  الفن، وذلك من خالل  هذا 
العصر  إىل  العائدة  الفسيفسائية  األرضيات 
ما  إىل  هاماً  رصيداً  أضافت  حبيث  الروماني، 
للعصر  تعود  فسيفسائية  أرضيات  من  سبقها 
سورية  من  خمتلفة  مواقع  يف  اكتُشفت  نفسه 
قبل احلرب العاملية الثانية، وكما تسهم يف إغناء 
املعرفة العلمية والفنية اللتني تتعلّقان هبذا النوع 
من الفنون اإلنسانية، وتفسح اإلمكانية أمام تتبّع 
ربط  خالل  من  وذلك  وانتشاره،  تطوره  مراحل 
ومقارنتها  الفن،  هذا  بروائع  املواقع  تلك  إنتاج 
أرضيات  من  الضخم  الكم  مع  أساسي  بشكل 
واليت  أنطاكية،  مدينة  يف  املكتشفة  الفسيفساء 
تربز تطور هذا الفن وفق تسلسل زمين خاٍل من 
القرن  وحتى  الثاني  القرن  من  ميتد  االنقطاع 
انتشار  مراحل  فإنَّ  وبالتايل  للميالد)6(  السادس 
فن الفسيفساء يف سورية خالل العصر الروماني 
ميكن أن تُقسم تبعاً للمواقع املكتشفة فيها، ووفقاً 

لتسلسلها التارخيي إىل:

1-أفامية: 

بني  املنّفذة  األثري  التنقيب  عمليات  قادت 
يعرف  ما  بناء  حيزّ  يف  1970-1971م  عامي 
بالرتكلينوس)7(  (triclinos)مبدينة أفامية األثرية، 



13

أسامة نوفلفن الفسيفساء ومراحل انتشاره يف سورية خالل العصر الروماني

إنسيال)8(  من  الغربية  الزاوية  يف  ترّكزت  واليت 
(insula) )الشكل 1(، إىل اكتشاف صالة أبعادها 
)9.20م ×10.8م( كانت تتوّضع حتت سويّة بناء 
الرابع  القرنني  من  الحقة  زمنية  فرتة  إىل  يعود 
تلك  أرضية  ُفرشت  وقد  امليالديني،  واخلامس 
خمطط  من  اّتخذت  واسعة،  بفسيفساء  الصالة 
صندوق  أو   ،Π أذرع  ثالثة  شكل  تصميمها 
مفتوح من جهة الغرب، حبيث بدا وكأّنه يتالءم 
سابقاً،  موجوداً  كان  مركزي  حلمّام  تصميم  مع 

ومتيزت زخارفها:

من  سلسلة  من  مكونة  بسيطة:  هندسية 
واملعينات،  سم   )85  ×  85( أبعادها  املربعات 
جنمية. تشكيالت  من  أو  املتداخلة،  واملثلثات 

)الشكل 3-2(.

ذات ألوان حمدودة: حيث اعتمد الفسيفسائي 
مكعبات  استعمال  على  األرضية  هذه  إجناز  يف 
ألوان  وذات  منتظم،  بشكل  مشّذبة  حجرية 

الشكل 1: خمطط ميثل بعض من التشكيالت املعمارية ضمن حيز الرتكلينوس- آفاميا.

الشكل 2: زخارف هندسية للوحة فسيفساء يف الزاوية الغربية من 
انسيال-أفاميا.

الشكل 3: زخارف هندسية للوحة فسيفساء يف الزاوية الغربية من 
انسيال-أفاميا.
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احملمر،  والربتقايل  األسود،  بني  ما  احنصرت 
املكعبات ذات  والرملي، واألصفر، باإلضافة إىل 

اللون األبيض واليت استُخدمت كخلفية.

يف  واحملدودية  الزخرفة،  يف  البساطة  تلك 
تاريخ  إرجاع  على  الباحثني  حّفزت  األلوان، 
امليالدي، وذلك  األول  القرن  هذه األرضية إىل 
والتحليل  املقارنة،  من  قاعدة  إىل  باالرتكاز 
تلك  احتوهتا  اليت  الزخرفية  للتشكيالت  الفنّي 
النجمي  الزخريف  الشكل  والسيما  األرضية، 
الشكل،  مغزلية  بتالت  ست  من  تكون  الذي 
أُحيطت حبلقة دائرية، حبيث ظهر متثيل مشابه 
املكتشفة  الفسيفساء  أرضيات  إحدى  على  له 
هريود  حكم  فرتة  إىل  تعود  واليت  القدس،  يف 
)هناية القرن األول قبل امليالد(، وتكوّنت أيضاً 
من ست بتالت مغزلية أُحيطت بدورها حبلقة 
شّكلتها ست بتالت مغزلية)9(، كما ُزوِّدت كل من 
الزوايا احملصورة ما بني احللقة الدائرية واملربع 
وتلك  أفامية  لوحة  يف  هبا  احمليط  اخلارجي 
احملصورة باحللقة ذات املغازل واملربع اخلارجي 
صغرية،  بتصالبات  القدس  يف  هبا  احمليط 
وبالتايل كان تشابه االثنني كبرياً إىل حدٍّ مسح 
بإعطاء تأريخ واحد لكلتا األرضيتني وهو القرن 
األول امليالدي، وبذلك كانت أرضية فسيفساء 
الرومانية  الفسيفساء  أرضيات  أكثر  محاة هي 

قدماً يف سورية، على األقل حتى اآلن)10(. 

بالقرن  تتعلّق  اليت  الالحقة  للفرتة  بالنسبة 
التنظيم  الثاني للميالد، وعلى الرغم من أعمال 
الكبرية اليت شهدهتا املدن إثر اهلزة األرضية اليت 
حلقت باملنطقة عام 115م، فإنَّه مل يتم اكتشاف 
أيّ قطعة فسيفساء تعود لتلك الفرتة على األقل 
حتى اآلن)11(. وكذلك األمر بالنسبة للقرن الثالث 
امليالدي باستثناء بعض القطع الفسيفسائية اليت 

إحداها  ميز يف  إذ  الرتكلينوس،  بناء  تزين  كانت 
بينما  فينوس،  لإلهلة  تعود  ربّما  أنثوية  صورة 
عكست قطع من اإلطار اهلندسي العريض مدى 
باملشاهد  حييط  كان  الذي  الديكور  يف  الغنى 
املصورة )الشكل 4(، والذي أسهم يف تأرخيها إىل 

فرتة منتصف القرن الثالث للميالد.

2- الالذقية: 

أرضيات  من  عدداً  الالذقية  مدينة  قدّمت 
لوحات  بني  قدماً  األكثر  تعدّ  الفسيفساء، 
باحملتوى  مواضيعها  متيّزت  اليت  الفسيفساء 
وتعود  الروماني(،  )اإلغريقي-  األسطوري 
)193-235م(،  السيفريية  الفرتة  إىل  بتارخيها 
موقع  مّحامات  األرضيات يف  تلك  اكتُشفت  وقد 
جالينه (Ghillineh) الذي يقع جنوب شرق مدينة 
الالذقية، مّثلت لوحاهتا األربع مواضيعاً أسطورية 
خمتلفة، وأُرّخت إىل الربع األول من القرن الثالث 

للميالد)12(.

3- املسعودية)13( 

الشمالية  اجلهة  يف  الفرات  هنر  على  تقع 
غرب  جنوب  الرتكية،  السورية  احلدود  من 
هذا  قدَّم  وقد  )هريابوليس(،  منبج  مدينة 
املوقع مطلع القرن املاضي، إحدى أهم لوحات 
للعصر  بتارخيها  العائدة  السورية  الفسيفساء 
لنهر  رمزياً  أسطورياً  مّثلت مشهداً  الروماني، 
متوّج  رجل  صورة  على  فيه  يظهر  الفرات، 
وإىل  اخلصب،  قرن  على  ومستند  بالقصب 
ما  وبالد  سورية  من  كل  مّثلتا  فتاتان  جانبيه 
بني النهرين)14( )الشكل 5(. وتكمن أمهية هذه 
اللوحة بني لوحات الفسيفساء السورية العائدة 
لذلك العصر، بأّنها محلت كتابة تشري إىل اسم 
باللغة  دُوِّنت  اللوحة  هذه  صنع  الذي  الفنان 
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اليونانية وُكرّرت باللغة السريانية، كما أشارت 
إىل تاريخ تنفيذ هذه اللوحة عام 539 حسب 
التقويم السلوقي والذي يقابل 228/227م)15( 

4- الرسنت: 

من  الشمال  إىل  الرسنت  موقع  يف  اكتُشف 
الفسيفساء  لوحات  من  واحدة  محص،  مدينة 
ذات املواضيع النيلية واليت جسّدت يف مضموهنا 
لصورة  وفقاً  العاصي،  لنهر  متثيالً  األسطوري 
بشرية متّثل إله النهر )الشكل 6(، وقد أُرّخت يف 

الثلث األول من القرن الثالث امليالدي)16( 

5- شهبا:

هبا  قامت  اليت  التنقيب  عمليات  أسفرت 
عام  السورية  واملتاحف  لآلثار  العامة  املديرية 
1962م يف مدينة شهبا األثرية، وبشكل خاص يف 
احليّز القريب من احلمّامات الكربى للمدينة، عن 
غّطت  غرفة   28 من  تتكون  فخمة  دار  اكتشاف 
لوحاهتا  ازدانت  فسيفسائية  أرضيات  بعضها 
تلك  اعتربت  متنوعة، حبيث  وزخارف  مبواضيع 
أخرى  أرضيات  من  سبقها  ما  مع  األرضيات 
العاملية  احلرب  قبل  املدينة  نفس  يف  مكتشفة 
الثانية، من األعمال األكثر أمهية يف سورية بنظر 

الشكل 4: قطع من اإلطار اهلندسي العريض مدى الغنى يف الديكور الذي كان حييط باملشاهد املصورة.

الشكل 5: مشهدًا أسطوريًا رمزيًا لنهر  الفرات موقع جنوب غرب 
منبج.

نيلية جسدت يف مضمونها  مواضيع  ذات  لوحة فسيفساء   :6 الشكل 
األسطوري متثياًل لنهر العاصي وفقًا لصورة بشرية متثل إله النهر-

الرسنت.
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املهتمني هبذا اجملال من الفنون، وذلك ألصالتها، 
اللوحات،  هذه  عاجلتها  اليت  املواضيع  وتعدّد 
واليت تندرج يف معظمها ضمن املوضوعات ذات 
إىل  اإلغريقي-الروماني،  األسطوري  املضمون 
التنفيذ)17(. وقد قدمت  العالية يف  املهارة  جانب 
تلك اللوحات، من خالل تنوع الطرائق واألساليب 
خمططاهتا،  تصميمات  تنفيذ  يف  املتبعة  الفنية 
اإلنسانية،  املختلفة  الفنية  وتشكيالهتا 
امليزات  والنباتية مجلًة من  اهلندسية  احليوانية، 
األمناط  من  استُوحي  ما  منها  املختلفة،  الفنية 
وأُرّخت يف منتصف  السائدة سابقاً  الكالسيكية 
ميّزات  محل  ما  ومنها  امليالدي،  الثالث  القرن 
فنية جديدة اختصت هبا الفرتة اليت أُنتجت فيها، 
القرن  هناية  بني  ما  املؤرّخة  اللوحات  والسيّما 

الثالث وبداية القرن الرابع.

6- تدمر: 

خالل عمليات التنقيب اليت نُّفذت بني عامي 
1939-1941م يف احلي السكين الواقع إىل الشرق 
من معبد بل مبدينة تدمر، ظهرت جمموعتان من 
بيتني  أرضيات  تزينان  كانتا  الفسيفساء  لوحات 

من ذلك احلي:

وهي  كاسيوبه  بيت  زينت  األوىل:  اجملموعة 
فيها  مُّثل  كبرية،  فسيفسائية  أرضية  عن  عبارة 
اختذ  هندسي  خمطط  ضمن  أسطوري  مشهد 
شكل حلقة دائرية، ُزرعت ضمن مربع ُزوّدت زواياه 
األربعة بصور أنثوية متّثل الفصول األربعة، وقد 

أُرّخت حنو منتصف القرن الثالث امليالدي)18(.

أخيل  بيت  يف  اكتُشفت  الثانية:  اجملموعة 
لوحات  من  متعاقبة  سلسلة  من  وتأّلفت 
من  جوانب  ثالثة  أرضية  غّطت  الفسيفساء، 
الرواق احمليط بباحة البيت، وتكوّنت من مواضيع 

لوحة  ألخيل-  أوديسيوس   – إليوس  وحتميس  استثارة   :7 الشكل 
فسيفساء استنهاض أخيل – تدمر.

الشكل 8: مشاهد أسطورية ورمزية ألرضية من موقع البازليكا

بتشخيصات  ُزوّدت  لوحات  ختلّلتها  هندسية، 
أرضية  اكتست  بينما  إغريقية-رومانية،  آلهلة 
اجلانب الرابع لنفس الرواق بلوحة واحدة مّثلت 
هذه  أُرّخت  وقد   ،)7 )الشكل  أسطورياً  مشهداً 

اللوحات يف هناية القرن الثالث امليالدي)19(

أرضية  اجملموعتني،  هاتني  إىل  يُضاف 
اكتُشفت مؤخّراً عام 2003م يف موقع البازليكا 
املزيّنة  اللوحات  )1(، ضمّت جمموعة من  رقم 
مبشاهد أسطورية ورمزية خمتلفة، وأُرّخت يف 

فرتة القرن الثالث امليالدي)20(. )الشكل 8(.
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7- محص:

الرسنت  منطقة  يف  الصدفة  وبطريق  ُكشف 
الثمانينات  مطلع  محص  مدينة  من  بالقرب 
فسيفسائية  أرضية  عن  املاضي،  القرن  من 
افرتشت غرفة مبساحة تبلغ )3,4 × 3م(، وُزينت 
بتشكيالت فنية متنوعة ما بني إنسانية وحيوانية 

ونباتية وهندسية )الشكل رقم 9(. 

بأنَّ  القول  ميكن  تقدّم  ما  على  بناءً 
الروماني،  للعصر  العائدة  السورية  الفسيفساء 
متعددة  مواقع  يف  روائعها  اكتُشفت  واليت 
اختلفت يف طبيعتها اجلغرافية ما بني ساحلية، 
داخلية، صحراوية وجبلية، كان هلا دورٌ هامٌ يف 
جمملها  يف  استُمدت  متنوعة  مواضيع  تصوير 

الشكل 9: أرضية فسيفسائية وزينت بتشكيالت فنية متنوعة ما 
بني إنسانية وحيوانية ونباتية وهندسية من الرسنت.

من خمزون امليثولوجيا اإلغريقية، الرومانية الغين، فمنها ما جسّد مشاهد أسطورية تعلّقت باآلهلة، 
وأنصاف اآلهلة، ومنها ما عكس مشاهد ارتبطت مبالحم بطولية، وأخرى ارتبطت مبشاهد رمزية 
ذت مجيعها  كمشهد متثيل الفصول األربعة بصور إنسانية كما هو احلال يف شهبا على سبيل املثال، نُفِّ
وفق تقاليد فنية كالسيكية ذات ميزات وخصائص اختلفت فيما بينها وفقاً للمراحل املختلفة اليت مرَّ 

هبا ذلك العصر. 

احلواشي:

1- يرجع بعض الباحثني كلمة فسيفساء إىل األصل اليوناني )بيسفوس Pesphos) أي احلجر الصغري، للمزيد 
انظر:

(Fisher F.E; History and Technique of The Mosaic, New-York, 1971. p.7).

 Clio وهن: كليو (Muses 2- وهن آهلة الفنون اإلغريقية التسع املصاحبني لإلله أبولون، ويعرفن باسم )موزس
إهلة اجملد والشهرة، إيرتب Euterpe إهلة املوسيقى، ثاليا Thalie إهلة البهجة، ميلبومني Melpoméne إهلة 
الرتاجيديا، تريبسيشور Terpsichore إهلة الرقص، إيراتو Érato إهلة الغناء، بوليمين Polymnie إهلة البالغة، 

(COMMELIN,P.1837.p.54-55) :إهلة الشعر. انظر Calliope إهلة الفلك، كاليوبه Uranie إيراني
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.Lavagne H. 1987 p.23 -3

.Daremberg Ch. 1900 p.2088 -4

Balty J. 1989 p. 491 -5

Balty J. 1995 p.60 -6

7- تركلينوس (Triclinos): كلمة التينية، تعين غرفة الطعام يف املنزل الروماني، وفيها ثالث أرائك تُرصّ على 
شكل حذوة الفرس. 

8- إنسيال (Insula): كلمة التينية، تعين قطعة أرض ذات مقاييس معينة خمصصة لبناء منزل، حتدها شبكة 
شوارع باملدينة الرومانية

Balty J. 1981 p.360 -9

Balty J. 1989 p. 492 -10

Balty J. 1995 p. 61 -11

.Balty J. 1977 p. 12 -12

13- املسعودية (Mas’oudiye): تقع على هنر الفرات يف اجلهة الشمالية من احلدود السورية الرتكية، جنوب 
غرب مدينة منبج )هريابوليس(.

Balty J. 1981 p.369 -14

Levi D. 1947 p. 395 -15

Balty J. 1995 p. 67 -16

.Balty J. 1981 p. 396 -17

.Stern H. 1977 p. 36 -18

.Ibid ;.p.14 -19

.Gawlikowski M. 2004 p. 315 -20



19

أسامة نوفلفن الفسيفساء ومراحل انتشاره يف سورية خالل العصر الروماني

قائمة املراجع
Balty J. 1981; La mosaïque antique au Proche-Orient, Aufestieg und Niedergang der 

Romischen Welt, II.12.2, Berlin.New York .pp.347–429.

Balty J. 1989; La Mosaïque en Syrie, Archéologie et Histoire de la Syrie, coll, part II,Paris.
pp.491-524.  

Balty J. 1995; mosaїques du Proche-Orient, Paris.

Daremberg Ch. 1900; Dictionnaire des  Antiquités Grecques et Romaines, Tome 1, 3, partie 
II, Paris.

Fisher F E. 1971; History nd Technology of the Mosaic, New York

Gawlikowski M. 2004; Palmyra Season 2003 PRWLIMINARY REPORT, Polish Archaeology 
in the Mediterranean ,XV, Warsaw.pp.313-324.

Lavagne H. 1987; La Mosaїque, Paris,.

Levi D. 1947; Antioch Mosaic Pavement , Princeton.

Stern H. 1977; Les Mosaïques des maisons d’Achille et de Cassiopée à Palmyre, Paris.





21

عبد الوهاب أبو صاحل
املديرية العامة لآلثار واملتاحف

الفسيفساء السورية خالل العصر البيزنطي

ولعبت  البيزنطي،  العصر  خالل  الفسيفساء  لفّن  بالنسبة  الفّنية  املفاهيم  تغرّيت 

الفسيفساء دورًا بارزًا فينقل هذه املفاهيم من خالل زخرفة املباني الدينية واملدنية، حتى 

أصبحت يف القرن اخلامس امليالدي تشّكل عنصرًا مهّمًا يف زخرفة الكنائس، وأضحت فّنًا 

العصر، وقد انتشرت  إيديولوجي خالل ذلك  مفّضاًل يف عمارتها، مبا شّكله من انعكاس 

الفسيفساء خالله أيضًا يف معظم البيوت واألديرة وغريها من املباني يف سورية اليت كانت 

فّن  تسخري  فّنانوها  استطاع  فقد  املسيحي،  للّدين  وعقائديًا  روحيًا  ومنطلقًا،  مركزًا، 

الفسيفساء حسب املقتضيات الفلسفية للعقيدة الروحية، ونقل ذلك الفّن مفاهيمه خارج 

الفّن بكّل تفاصيله مؤثرًا خالل  التجار واحلّجاج، كما كان ذلك  حدودها عن طريق 

العصر الالحق، وكّون مقدمة لتطور جديد يف فّن الفسيفساء.

اإلمرباطور  حتوّل  مع  البيزنطي  العصر  بدأ 
إىل  هيالنة  وأمّه   (Constantine) قسطنطني 
الدين  لظهور  مهّد  ممّا  املسيحية،  الدّيانة 
تغيّرت  فقد  330م.  العام  منذ  للعلن  املسيحي 
املفاهيم الفنّية بالنسبة لفنّ الفسيفساء، ولعبت 
الفسيفساء دوراً بارزاً يف زخرفة املباني الدينية 
اخلامس  القرن  يف  أصبحت  حتى  واملدنية، 
امليالدي تشّكل عنصراً مهمّاً يف زخرفة الكنائس، 
وأضحت فنّاً مفّضالً يف عمارهتا، مبا شّكله من 

البيزنطي.  العصر  خالل  إيديولوجي  انعكاس 
كانت القسطنطينية، يف القرنني الرابع واخلامس 
يف  مكانة  من  هلا  ملا  املؤثرة  املراكز  من  واحدةً 
إنتاج الفسيفساء، وقد كانت مصر وسوريا وآسيا 
أبنية  كانت  كما  للعاصمة،  منافساتٍ  الصغرى، 
نطاق  يف  معروفًة  املقدس،  بيت  يف  قسطنطني 
أنطاكية  نقلت  وقد  احُلجّاج،  طريق  عن  واسع 
البحر  أقصى سواحل  إىل  السوري  الزخرفة  فنّ 

املتوسط عن طريق جّتارها)1( )الشكل 1(.
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مواضع ومواضيع التزيني:
العصر  يف  الفسيفساء  رصف  يقتصر  مل 
وإّنما تعدّاها إىل  املباني،  البيزنطي على أرضيات 
الواجهات والسقوف وفق مواضيع فنّية، أو مشاهد 
تصويرية، بشرية أو حيوانية، أو هندسية أو نباتية، 
من  الباحثني  ومن  رائعة.  زخرفية  وحدات  بشكل 
العمراني،  التخطيط  من  جزءاً  الفسيفساء  يعدّ 
سعى الفنان جلعل الفسيفساء البيزنطية تؤّثر يف 
النفس بعظمة النور الالمادي. حيث عدّ الروحانيون 
النور مبثابة التقرب الطبيعي من الذات اإلهلية، مع 
مطلع القرن الرابع امليالدي، سلك الفنانون سلوك 
التحوير والتجريد يف إبراز بعض العناصر الزخرفية 

من خالل التعاليم الدينية، واستخدام ألوان قوس 
قزح إلبراز البعد الثالث يف األشكال املرصوفة. بدأ 
األسلوب اهلندسي بالظهور على حساب املواضيع 
القزح  قوس  أسلوب  استخدام  وطغى  امليثولوجية 
الرموز  أصبحت  كما  الضوئية،  باملؤثرات  املمتلئ 
النباتية واحليوانية ذات دالئل دينية، مستمدة من 
العهد اجلديد، وذلك منذ النصف الثاني من القرن 
بالورش  العصر  ذلك  امتاز  كذلك  امليالدي،  الرابع 
خالل  السيّما  ورسوماً  كتباً  متلك  اليت  احمللية، 
الفرتة الذهبية البيزنطية أي؛ خالل القرن السادس 
امليالدي )عهد جوستنيانوس(. وإنّ التحلية بالصّور 
الدّينية قد غلبت عليها الرّوح الشرقية، ويف بداية 
بالبالد  الفنّية  أقيمت اجملاميع  اإلسالمي،  العصر 

الشكل 1: سورية يف العصر البيزنطي.
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اإلسالمية، وخاصة يف قبّة الصخرة ببيت املقدس، 
وبفناء مسجد دمشق الكبري )اجلامع األموي(، وقد 
الفنانني  األموي،  العصر  املسلمون خالل  استخدم 
واملعماريني اليونان، ويظهر يف مسجد دمشق الكبري 
واألشجار،  األرضية،  املناظر  من  فاخرة  سلسلة 
والتالل، والبيوت منسّقة يف تصميم فيّاض انسيابي 
ملون بألواٍن زاهيةٍ، ومرسوم برشاقة، وهو ما ميثل 

الفن السوري بأعلى درجاته الفنّية)2(.

املواقع السورية:
البيزنطي  العصر  الفسيفساء خالل  انتشرت 
الطبقة  بيوت  معظم  ويف  الكنائس،  كّل  يف 
االرستقراطية السورية، ولذلك يتعّذر هنا ذكر كاّفة 
اليت زخرت  واملنازل  واألديرة،  والكنائس،  املواقع، 
بفنّ الفسيفساء، فدالئل التزيني بالفسيفساء مل 
يكن فقط على األرضيات، وإّنما تعدّاها ليشمل 
أجزاءً كبرية من الكنيسة، وُطبّق ذلك يف كّل أحناء 
والقباب، إضافة لألرضيات،  سورية، فاجلدران، 
اهلندسية  الزخارف  وكانت  بالفسيفساء،  ُزيّنت 
البسيطة موجودة على أرضيات فسيفسائية، يف 
ويف  سورية،  جنوب  يف  اجلمال  أمّ  كنيسة  غرب 
سورية،  من  الشرقي  الشمال  و  الشمال  كنائس 
والروحية،  وسرجيال  مسعان  قلعة  يف  وخاصة 
أسود  ألوان،  ذوات  املستخدمة  املكعبات  وكانت 

وأزرق وأمحر وبين على أرضية بيضاء)3(.

بالكثري  تذخر  السورية  املواقع  فإنّ  ولذلك 
للعصر  تعود  اليت  الفسيفسائية  السّجّادات  من 

البيزنطي ومن تلك املواقع: 

:Antioch   1- أنطاكية

األرضيات  من  الكثري  أنطاكية  يف  ظهر 
البيزنطي، وذلك ملا  الفسيفسائية خالل العصر 
كانت متثله من ثقل ديين خالل ذلك العصر، ومن 

أهم السّجّادات الفسيفسائية:

فسيفساء من القاعة امللكية املفتوحة:

تعود للقرن اخلامس امليالدي، و تبلغ مساحتها 
حماطاً  الفينيق  طائر  يظهر  حيث  10.50×8م، 

حباشية من رؤوس اخلرفان )الشكل 2(.

فسيفساء أسد بريبوند:

أرضيات  ألحدى  املركزي  املشهد  هي 
 6.75×8.50( مساحتها  تبلغ  اليت  الفسيفساء 
م(*. وقد غّطت أرضية أحد الفناءات املكشوفة، 
حيث وُجدت يف بيت يعود إىل أواخر القرن الرابع 

امليالدي يف دفنه )الشكل 3(.

الشكل 2: فسيفساء طائر الفينيق من أنطاكية

الشكل 3: أسد بريبوند.
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فسيفساء ُنزل من أنطاكية:

وهي جزء من أرضية فسيفسائية واسعة، عُثر 
عليها يف نُزل يعود للقرن السادس امليالدي، وقد 
النص  يبدأ  ترحيبياً،  ضمّت تلك األرضية نقشاً 
بعبارة: »من صاموئيل قدومك آمن أنت يا من ترى 
وقد جرى  يقيمونه«  للذين  والربكة  السعادة  تلك 
رصف فسيفساء القاعة البلورية )غرفة الطعام( 
بزمن »ميغاس« و»جون« و»أنتوشا« الّقيمني على 
عشرية  اخلمس  يف  غوربيوس  شهر  يف  النزل، 

اخلامسة )الشكل 4(.

:Apamea 2- أفامية

فسيفساء سقراط:

تعدّ فسيفساء سقراط منوذجاً لصورة دينية 
كشاهد  أمهيتها  جتلت  حيث  بدائية،  مسيحية 
عصر  طيلة  سورية،  ثقافة  على  ضوءاً  يلقي 
العامل  بداية  إىل  الرومان  عامل  من  االنتقال 
البيزنطي)4(. ومقاييس تلك الفسيفساء احملفوظة 
يف متحف أفامية تبلغ أبعادها )10.30×3.60م(، 
 (Opus تيسالتوم  األبوس  بتقنية  مصنّعة  وهي 
بتقنية  أجُنزت  فقد  الوجوه  أمّا   ،  tesselatum)
 (Opus Vermicullitum) فريميكوالتوم  أوبوس 
مكعبات  حتتاج  الوجوه  تفاصيل  إظهار  كون 
يف  الفسيفساء  على  عثر  وقد  أصغر.  بقياس 
على  وتؤرخ  أفامية،  لكاتدرائية  الوثنية  السوية 

القرن الرابع امليالدي 361-362م )الشكل 5(.

لوحة السيد املسيح:

حمفوظة  وهي  أفامية،  مشال  يف  عليها  عُثر 
القرن  من  الثاني  للربع  وتعود  محاة،  متحف  يف 
اخلامس امليالدي تقريباً، قياسها 1.75 × 1.35م. 
العرش،  كرسي  على  جالساً  املسيح  السيد  متثل 

الشكل 4: فسيفساء نزل أنطاكية.

الشكل 5: لوحة احلكماء السبعة من أفامية.

الشكل 6: املسيح يف متحف محاة.
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هلا رموز إحيائية يف الدّيانة النصرانية؛ ومنها على 
سبيل املثال الكلب الذي يطارد فريسته، فهو يدعو 
ظاهرياً إىل التعذيب واالضطهاد للمسيحية من قبل 
معتنقي املذهب األرثوذكسي، بينما الفهد والغزالة 
اللذان يرتعان فوق حقل من النبات، يؤّكدان على 
املعنى يف صورة أخرى  السالم)10(. كما ظهر هذا 
واألسد  احلمل،  جانب  إىل  الذئب  فيها  يقف  كان 
مع الثور، والنمر يرقد إىل جانب اجلدي، ممّا يعين 
أنّ مجيع معروضات اللوحة، اّتسمت مبعاٍن روحيةٍ 

دينية )الشكل 7(.

:Huarta 3- حورته

كنيسة مار ميخائيل:

كنيسة  يف  وذلك  حورته)11(  موقع  يف  عُثر 
متّثل  لوحة  فيها  فسيفساء  على  ميخائيل،  مار 
السيد املسيح، وتعود لعام 487 م، وقد ُكتب فوق 
رأس السيد املسيح كلمة ΑΔΑΜ )آدم( بالكتابة 
اليونانية. وهي لوحة كبرية كثرية األشكال والرموز 
وسط  املسيح  السيد  لوحة  تقريباً  تتوسّطها 
واألغصان،  واألشجار  واحليوانات،  الطيور، 
املسيح  السيد  فيها  ويظهر  واألزهار،  واألوراق، 
جالساً على كرسي العرش، وممسكاً بيده اليسرى 

قسمني  على  باليونانية  ُكتب  الرأس  جانيب  ومن 
كلمة (ΑΔΑΜ آدم(، وقد صوّر السيد املسيح وهو 
يرفع يده اليمنى، ليبارك هبا ويشري بإصبعني إىل 

الطبيعتني: اإلهلية واإلنسانية )الشكل 6(.

فسيفساء األسقف بولس:

من  الشرقية  اجلنوبية  الزاوية  يف  اكتُشفت 
متجّد  وهي  للكاتدرائية،  األجزاء  الرباعي  البناء 
األسقف بولس الذي كان يوصف بالفكر احلاذق، 
وتعود للعام 533م. وال شكّ أنّ مواضيع احليوانات 
إىل  تشري  آخر،  حيناً  واهلادئة  حيناً،  املتصارعة 
جوستنيانوس،  عهد  يف  حّل  الذي  الديين  السالم 
التارخيية  األفكار  يف  تبحث  استثنائية  والسجادة 
ألطول فرتة للتزيينات الفسيفسائية، وميثل املضلّع 
املشرق،  يف  اهلندسية  التزيينات  يف  تطور  ألهم 
لتعميم  مييل  احلقبة  تلك  من  الثاني  والنصف 
ومن  واملواضيع.  واأللوان  التشكيالت  يف  التنوع 
احملتمل أنّ الفسيفساء تشري إىل التطور الفين يف 
األقواس)5(.  تشكيل  يف  واألسلوب  التقنية  النظرة 
الفسيفساء  إنّ  بـ  ترتجم  امليدالية  بداخل  والكتابة 
الغنية باأللوان مقدمة من بولس ذي الروح الغنية 
والعقيدة السامية)6(. وتعود اللوحة للقرن السادس 
امليالدي)7(. فاملشهد الذي ميثل أيالً ميسك باألفعى 
اإلغريق  عند  ُكرّس  فاأليُل  العقائدي،  مدلوله  له 
لإلهلة أرمتيس، ويف القرن األول من املسيحية رمز 
للروح املسيحية املرتوية من نبع احلياة، وقد جاء 
جداول  إىل  األيل  يشتاق  كما  املقدس  الكتاب  يف 
اهلل. عطشت  يا  إليك  نفسي  تشتاق  هكذا  املياه، 
أن  أيضاً  املمكن  ومن  احليّ)8(.  اإلله  إىل  نفسي 
الشيطان،  قاهر  املسيح  للسيد  رمزاً  األيل  يكون 
جحورها،  من  األفاعي  إخراج  على  عمَل  فاأليل 
األيل  والشر؛  اخلري  لصراع  متثيل  فهو  وقتلها، 
والشيطان)9(. ولذا فإنّ مجيع تلك احليوانات كانت 

الشكل 7: فسيفساء القديس بولس القديس بولس.
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اليمنى املضمومة  بيده  إليه  مفتوحاً، يشري  كتاباً 
األصابع، وتتحلّق حوله حيوانات وطيور من بينها 

طاووسان )الشكل 8(.

:Hama 4- محاة

كنيسة املدينة:

413م  للعام  محاة  كنيسة  فسيفساء  تعود 
تُشاهد  بالطيور،كما  مزدمحاً  مشهداً  وحتمل 

الشكل 9: لوحة من السجادة املكتشفة يف حي املدينة.

الشكل 8: املسيح يف متحف أفامية من كنيسة مار خمائيل.

اللوحة  اليسرى من  الزاوية  مسكة وسفينة، ويف 
)phoenix( على حجر،  الفينيق  يُشاهد طائر 
هلا  الفسيفساء  على  اجملسّدة  الصور  تلك  وكّل 

دالالهتا ومعانيها الدينية. 

فقد رمز السمك للمسيحيني األوائل، الذين 
األقبية ميارسون طقوسهم،  كانوا خمتبئني يف 
اسم  نفسه  اليونانية  يف  السمك  اسم  كذلك 
السيد املسيح )خريتوس(. كما صُوّرت العذراء 
االعرتاف  عالمة  هو  والسمك  مسكة،  تُرضع 
السفينة،  أمّا  األوائل.  للمسيحيني  بالنسبة 
فرتمز إىل الكنيسة، وقد كانت رمزية السفينة 
السفر  فكرة  عن  معبّرة  املسيحية،  سبق  فيما 
أمّا  أخرى.  فضاءات  إىل  املادية  احلياة  خارج 
احلياة  ماء  متثل  اليت  لألناجيل  فريمز  املاء 
األبدي، ويف املسيحية يطهّر املاء املذنبني عند 
للثبات ومقاومة  أمّا احلجر، فريمز  تعميدهم. 
واحلجر  الزمن،  على  والنصر  التدمري  قوّة 
النيزكي خيرب األحياء عن قرب ميت ذي مكانةٍ 
رمز  البيزنطي  العصر  وخالل  عاٍل،  ومقام 
طائر الفينيق إىل قيامة السيد املسيح؛ فحسب 
األسطورة أنّ طائر الفينيق يتحول إىل رماد بعد 
عشّه،  عام يف  كّل مخسمائة  نفسه،  أن حيرق 
ومن رماده خيرج ولده أو خلفه)12( )الشكل 9(.

:Sergiopolis الرصافة

وكنيسة  الكاتدرائية  من  قريب  مبنى  يف  عُثر 
نوعّية مجيلة،  من  فسيفساء  لوحة  على  الشهيد، 
السرو  أشجار  بني  وبريّة  أليفة  حيوانات  تصوّر 
والرّمان، وهي صورة تستحضر إحدى صور اجلنة، 
لزخرفة  يف سورية  كثرياً  استُخدم  املوضوع  وذلك 

أرضيات الكنائس املعمودية)13( )الشكل 10(.
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اخلامتة
يف  للفسيفساء  الفنّية  املفاهيم  تغيّرت  لقد 
تغيّر  بسبب  البيزنطي،  العصر  خالل  سورية 
إىل  الوثنية  من  واالنتقال  العقائدية  االيديولوجيا 
أتباع  على  أُطلقت  اليت  الّتسمية  تلك  املسيحية، 
فكان  أنطاكية عام 40م،  األوىل يف  للمرّة  املسيح 
العصر  ذلك  خالل  سورية،  يف  الفسيفساء  لفنّ 
واملؤمنني  عامّة،  الناس  نفوس  يف  الكبري  أثره 
خاصة، فهو الفنّ املريح للعني، واملعبّر عن الدّين 
املعلّم آليات اإلجنيل، فتميّز  الفنّ  املسيحي، وهو 
أرجاء  تعمّ  فنّية  وحدة  ليكوّن  مواضيعه،  بتشابه 
والبيوت،  الكنائس،  الفسيفساء  فدخلت  سورية، 
واجلدران،  األرضيات،  وأخذت  واحلمّامات، 
وأحياناً القباب تنعم مبواضيع جديدة، أو بتحوير 
فسورية  استخدامها،  أعيد  ملواضيع  كبري  معنوي 
اليت كانت مركزاً، ومنطلقاً، روحياً وعقائدياً للدّين 
املسيحي، استطاع فنّانوها تسخري فنّ الفسيفساء 
الروحية،  للعقيدة  الفلسفية  املقتضيات  حسب 
عن  حدودها  خارج  ومفاهيمه  الفنّ  ذلك  ونقل 
بكّل  الفنّ  ذلك  كان  كما  واحلجّاج،  الّتجار  طريق 
تفاصيله مؤثراً خالل العصر الالحق، وكوّن مقدمة 
ذلك  وظهر  الفسيفساء،  فنّ  يف  جديد  لتطور 
جلياً يف فسيفساء جامع دمشق بين أمية الكبري، 

فمشهد اجلنّة، وما تضمنته من أشجار ومشاهد 
نضرة، استُلهمت من املدرسة الفنّية السابقة، أي؛ 
من املدرسة اليت ازدهرت خالل العصر البيزنطي.

الشكل 10: فسيفساء الرصافة.
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ُكشف يف موقع تل أمحر )تل برسيب( الواقع يف الشمال السوري، على بعد 20 كم 

جنوب مدينة جرابلس عن أرضية فسيفسائية من احلجر األبيض واألسود، على شكل 

متت   2011 عام  يف  ق.م.  والتاسع  الثامن  للقرن  تعود  الشطرنج(  )رقعة  متناوبة  مربعات 

املكتشفة ومن ثم ترميمها وعرضها وفق منهجية علمية  أعمال قلع جزء من األرضية 

استخدام حامل  على  الضوء  تسليط  العمل  هذا  مواد حديثة. مت من خالل  وباستخدام 

و  البيئية  التلف  املقلوع من عوامل  الفسيفساء  يؤمن محاية  جديد مطّور حمليًا حبيث 

سهولة احلركة والنقل وبكلفة مادية قليلة.

أمحر  تّل  موقع  إىل  املكتشفة  اللوحة  تعود 
)تّل برسيب(، وهو عبارة عن أطالل مملكة تقع 
جرابلس،  مدينة  جنوب  كم   20 بعد  على  حالياً 
احلدود  على  بالفرات  الساجور  هنر  التقاء  عند 
األثري  التّل  يرتفع   .)1 )الشكل  الرتكية  السورية 
أبرز  من  يُعد  حيث  خصب،  هنري  سهل  وسط 
مملكة  حيتضن  ألّنه  سورية  يف  األثرية  املناطق 

عديين اآلرامية وعاصمتها تّل برسيب.

1929م  سنة  التل  يف  التنقيب  أعمال  بدأت 
داجنن  )ف.ثورو  برئاسة  فرنسية  بعثة  قبل  من 

f.Thureau( ويف عام 1988م قامت بعثة أسرتالية 
 G.Bunnens )1(من جامعة ملبورن بإدارة ج.بونينز
بأعمال تنقيب إنقاذية، حيث مشلت أعمال التحري 
األثري مثانية قطاعات يف أرجاء خمتلفة من املوقع، 
وكان أبرزها القطاع C )الشكل 3(، والذي اُكتشف 
فيه ساحة تعود لقصر آشوري )الشكل 2(، رُصفت 
أرضيتها بفسيفساء من احلصى األبيض واألسود 
الشطرنج،  رقعة  ملربعات  مشاهبة  مبربعات  مرّتبة 
وتّغطي هذه األرضية مساحة 190م2. قدّمت حتى 
الفسيفساء  لفن  العامل  يف  األقدم  النموذج  اآلن 
احلصوية حبيث أُرخت للقرن الثامن - التاسع ق.م.

أقدم لوحة فسيفساء حصوية مكتشفة يف سورية
- قلع و ترميم -
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خالل موسم التنقيب الذي عملت عليه البعثة 
م   2000 عام  يف  املشرتكة  السورية  البلجيكية 
ضمن القطاع XLIII يف اجلهة الشمالية الشرقية 
من القصر، ُكشف عن جزء من أرضية فسيفساء 

100سم(،   ×  1.25( بني  ترتاوح  بأبعاد  حصوية 
نُّفذت حبصى هنرية ذات لونني: أبيض وأسود)2(.

مدير  من  طلب  على  وبناءً  2011م  عام  ويف 
البعثة األثرية بقلع وترميم وعرض اجلزء املكتشف 
يف اجلهة الشمالية الشرقية من القصر، شُّكلت 
حممد  املرمّمني  من  مؤّلفة  سورية  وطنية  بعثة 
كايد وبرهان الزراع واملرمّمة جيهان سليمان من 

املديرية العامة لآلثار واملتاحف.

وصف اللوحة:
طابع  ذات  بأّنها  املكتشفة  اللوحة  تتميز 
بيضاء  حجارة  من  شُّكلت  حصوي  فسيفسائي 
بني  ما  أبعادها  ترتاوح  الشكل،  بيضوية  وسوداء 
)8-13 سم(، مغروسة بشكل عامودي على طبقة 
من الطني حمّققًة أشكاالً هندسية خمتلفة. تتكون 
مكتملة،  منها  أربعة  مربعات،  سبعة  من  اللوحة 
أبعاد كل مربع حنو38 سم وكل مربعني متقابالن 
رأسياً. طريقة رصف احلصى تبدأ حبصى بيضاء 
ومن ثمّ سوداء بالتتابع وعلى شكل حلقة، اعتبارا 
من املركز حتى احمليط. يدّل رصف احلصى هبذه 
الطريقة اهلندسية على أّنه قد مّت تنظيمها بشكل 
دقيق ومدروس فلو أّنها رُمست دون هدف لكانت 

أبعاد املربعات ستختلف )الشكل 5-4(.

مراحل القلع:
املراحل،  من  جمموعة  القلع  أعمال  تشمل 
باستخدام  للّوحة  املنهجي  التوثيق  بأعمال  تبدأ 
والتصوير  احلقيقية  باألبعاد  الرسم  من  كل 
الراهن  اللوحة  وضع  لبيان  وذلك  الفوتوغرايف، 
يف املوقع وإظهار املشاكل اليت تعرّضت هلا، من 
من  املكان  استخدام  عن  ناجتة  ختريب  أعمال 
قبل األهايل. تلت عملية التوثيق أعمال التنظيف 

الشكل 1: خريطة تظهر موقع تل أمحر األثري.

الشكل 2: ميثل خمطط القصر اآلشوري- تل أمحر.

الشكل 3: خمطط القطاع C – تل أمحر.
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السطحي للحصى ميكانيكياً باستخدام الفراشي 
البالستيكية، وكمّادات املياه للحصول على سطح 
لقلعها  متهيداً  والغبار  األتربة  من  خاٍل  نظيف 

)الشكل 7-6(.

وخلصوصية هذا النوع من اللوحات والنامجة 
الرتبة  القطع احلصوية وطبيعة  ووزن  عن حجم 
اّتباع  ذلك  تّطلب  فقد  اهلشّة،  الطينية  احلاملة، 
طريقة خمتلفة عن الطريقة التقليدية املّتبعة لقلع 
الفسيفساء)3(. وعليه فقد مّت العمل على تصميم 
حاضن خشيب بارتفاع 30 سم حول اللوحة وذلك 
ومدعوم  اللوحة  فوق  اجلص  من  قالب  لعمل 
وذلك هبدف  وعرضية،  طولية  بعوارض خشبية 
حفظ القطع احلصوية من أيّ حركة، وليتم قلعها 
بعد ذلك بالطريقة التقليدية، حيث مّت حتريرها 

من احلواف واألسفل وبعد ذلك مّت قلب اللوحة 
لضمان  بالطني  اللوحة  حواف  تدعيم  ثمّ  ومن 
نقلها إىل مكان الرتميم والعرض يف متحف حلب 

)الشكل 11-10-9-8(.

أعمال الرتميم: 
يتم  اليت  املراحل  من  على جمموعة  وتشتمل 
الفوتوغرايف.  التصوير  بواسطة  بالتتابع  توثيقها 
فبعد وصول اللوحة إىل خمرب الرتميم يف متحف 
من  متدربني  طالب  ومبشاركة  العمل  مّت  حلب، 
كلية اآلثار يف جامعة حلب على إزالة طبقة الطني 
احلاملة، واليت مّت احلفاظ عليها أثناء عملية القلع 
مونة  ووضع  احلصى،  مساكة  من  سم   6 بعمق 
برميال-  )كلس هيدروليكي-  من  مكوّنة  جديدة 
ماء(  اآلجر-  –مطحون  األمالح  من  خايل  رمل 

الشكل 4-5: ُيظهر اللوحة يف مكانها قبل وبعد التنظيف.

الشكل 6-7: أعمال تنظيف سطح اللوحة.
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عوضاً عن طبقة الطني األصلية من أجل حتقيق 
متاسك بني احلجارة )الشكل 13-12(.

وخالل مرحلة اإلزالة مّت العمل على تصميم 
من  بكونه  يّتصف  للّوحة  جديد  حامل  وتنفيذ 
عالية  بصفات  ويتمتع  متوّفرة،  حملّية  مكونات 
من حيث املقاومة العالية والوزن اخلفيف والعزل 

عن العوامل اجلوية اإلحيائية. حيث مّت التوصل 
يتكون من  إىل تصميم حامل  وبعد عدّة جتارب 
ألواح من األملنيوم واملدعّمة مبادة الفوم املُقسّى، 
واملعزول  طن   4 حوايل  يزن  مبكبس  واملضغوط 
قادراً  خشناً  ليصبح  احلامل  ولتجهيز  احلواف. 
على االلتصاق باللوحة احلصوية، فقد مت جتهيز 

الشكل11: تدعيم اللوحة بالطني لضمان سالمتها بالنقل.

الشكل 9: قالب اجلبصني يغطي اللوحة.الشكل 8: وضع خليط اجلبصني.

الشكل 10: عملية قلب اللوحة إىل اخللف بالطريقة التقليدية.

الشكل 12-13: تفريغ الرتبة وتعويض املالط بداًل عنها.
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الزجاجية،  األلياف  من  بطبقة  السطحني  أحد 
مبادة  األملنيوم  حامل  على  لصقها  مّت  اليت 
اإليبوكسي )الشكل 14-15(. فيما بعد مّت وضع 
الناعمة )الغرانيليا(  طبقة من احلصى الصغرية 
املواد  مع  ينسجم  سطح  إلجياد  وذلك  فوقها، 
من  الرتميم  يف  استخدامها  سيتمّ  اليت  الكلسية 
مّت  الثاني فقد  السطح  أمّا  االلتصاق،  حيث قوة 

تدعيمه هبيكل حديدي لزيادة املتانة.

دور  يأتي  احلامل،  حتضري  من  االنتهاء  وبعد 
وُضع  فقد  اللوحة،  خلفية  حتضري  على  العمل 
عليها طبقة من الكلس اهلوائي اخلايل من األمالح 
بسماكة تتجاوز سطح احلصى من اخللف بـ 1سم 
تقريباً. باملقابل متَّ وضع نفس املادة الكلسية على 
احلصى  بطبقة  واملخشن  احملّضر  احلامل  سطح 

العدسية الناعمة )الغرانيليا( بسماكة 1سم، وذلك 
قبل  بينهما  واجلمع  السطحني  حتضري  هبدف 
جتفاف املونة. وعلى الفور مّت وضع احلامل على 
اللوحة لتحقيق عملية التحميل واالنسجام لتصبح 

قطعة واحدة مع احلامل )الشكل 17-16(.

عملية  من  التحّقق  وبعد  التالية  املرحلة  ويف 
يتمّ  واللوحة،  احلامل  بني  واجلفاف  التصلّب 
العمل على سطح اللوحة. حيث يتمّ قلب اللوحة 
وإزالة القالب اجلصّي الذي أضيف أثناء عملية 
وحبرص  امليكانيكية  بالطريقة  وذلك  القلع، 
مربعات  إىل  القالب  تقطيع  بطريقة  شديد، 
للحيلولة  صغري  جلخ  جهاز  باستخدام  صغرية 
دون اخرتاق القالب والوصول إىل سطح احلصى. 
الصغرية  املربعات  إزالة  الطريقة  هبذه  يتم  حيث 

الشكل 15: وضع الغرانيليا للتخشني.الشكل 14: يظهر مقطع احلامل.

الشكل 17: عملية لصق احلامل على القطعة.الشكل 16:وضع طبقة املالط على احلامل والقطعة الفسيفسائية.
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من اجلبصني بسهولة، أمّا ما تبّقى من اجلبصني 
إزالته  فتمّ  جوانبها،  وعلى  اللوحة  سطح  على 
مشارط  من  البسيطة  العمل  أدوات  باستخدام 

بالستيكية  وفراشي  مياه  وكمّادات  ّطبية، 
ضاغط  وجهاز  الكهربائي  الشفاط  وباستخدام 

اهلواء )الشكل 19-18(.

وبعد االنتهاء من أعمال تنظيف السطح نأتي 
املفقودة،  األجزاء  وتعويض  اإلكمال  مرحلة  إىل 
قبل  املرصوفة  احلصى  يف  نقص  لوجود  نظراً 
عملية القلع وبعد الكشف، بفعل العوامل البشرية 
واملناخية. فكان البدَّ من إعادة شكل اللوحة إىل 
ما كانت عليه أثناء الكشف، وهو ما يعرف بإكمال 
املفقودة  احلصى  زرع  إعادة  يتمّ  حيث  الفجوات 
من اجلزء املقلوع، وفقاً للصور والوثائق املوجودة 
لدى البعثة األثرية العاملة على املوقع واملأخوذة 
الكلسية  املونة  من  طبقة  على  االكتشاف،  أثناء 

)الشكل 21-20(.

من  املّخربة  األجزاء  إكمال  من  االنتهاء  فمع 
اللوحة، يتمّ وضع طبقة محاية من مادة الشمع، 
ال  مبا  والتهوية،  النفوذ  خباصية  يتميز  والذي 
وذلك  املستخدمة،  واملونة  احلصى  تنّفس  مينع 

كي ال يؤّثر سلباً على اللوحة يف املستقبل.

الشرق  آثار  قسم  ضمن  اللوحة  ولعرض 
القديم يف متحف حلب، مّت تصميم إطار معدني 
أثناء  اللوحة  حلماية  ضمنه  اللوحة  وُضعت 

العرض )الشكل 22(.

الشكل 19:اللوحة بعد التنظيف السطحي.الشكل 18: إزالة احلاضن اجلصي عن سطح اللوحة.

الشكل 20-21: عمليات إرجاع احلصى.
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اخلامتة: 

تأتي جتربة القلع والرتميم، وباستخدام مواد 
من  للوحة  العاملية،  للمعايري  وموافقة  حديثة 
الفريدة  التجارب  إحدى  من  النهرية  احلصى 
على صعيد الرتميم يف سورية والعامل من حيث 
القدرة على التعامل مع هذا النوع من اللوحات 
وخبربات حملّية. حيث استطاع الفريق املختص 
جديدة  بطرق  الرتسّبات  وإزالة  اللوحة  قلع 
تتناسب مع طبيعة احلجر احلصوي، كما مّتكن 
مبتكرة  بطرق  الالزمة  الرتميمات  إجراء  الشكل 22: اللوحة بعد إنهاء أعمال الرتميم.من 

وجديدة، حبيث تساعد يف احلفاظ على اللوحة 
وعدم إحلاق أي ضرر هبا، سواءً يف الوقت احلايل 
واحدة  تقنية  ليس  فالرتميم  املستقبل.  يف  أو 
وليس هواية، بل هو معرفة وعشق وإبداع وعمل 

اختصاصي وخربات ترتاكم مع الزمن. فاهلدف 
للرتميم  بل  لإلصالح،  القلع  ليس  الرتميم  من 
واحملافظة على اللوحة كما كانت ووصلت إلينا 

ونقلها للمستقبل.

احلواشي
Bunnens G. 1995.p.8 -1

Ibid, p15 -2

3- الطريقة التقليدية تعتمد على وضع الريزين الالصق فوق سطح الفسيفساء وتغلغله بني املكعبات ومن ثمّ مد 
القماش حيث يتم متاسك املكعبات بالقماش وبعد النشاف تبدأ عملية حترير اللوحة من األسفل باستخدام 

األسافني املعدنية ليتمّ فصلها عن الطبقات احلاملة.

املراجع
1- Bunnens G. 1995: Til-Barsib under Assyrian Domination Excavation at Tell Ahmar, 

Assyria.
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املديرية العامة لآلثار واملتاحف

ظهر فن صناعة الفسيفساء مع تطور صور التعبري الفين والتصويري يف بالد ما بني 

مع  عام  بشكل  ترافق  والذي  املقدسة  واألماكن  املباني  من  العديد  ُزين  حيث  النهرين، 

املعتقدات الدينية السائدة لكل فرتة تارخيية، وقد مّر فن الفسيفساء بالعديد من املراحل 

وواجهات  املياه  أحواض  يف  ظهر  حيث  وأساليبه،  أدواته  تطوير  خالهلا  من  استطاع  اليت 

وطرائق  الزجاجي  الفسيفساء  تصنيع  تقنيات  البحث  هذا  يعاجل  العبادة,  ودور  القصور 

ترميمه من خالل دراسة منوذج فسيفساء قاعة الضريح يف املكتبة الظاهرية بدمشق.

اليت  الفنون  أحد  من  الفسيفساء  فن  يُعدّ 
عرفتها احلضارة اإلنسانية، حيث أمجع املؤرخون 
لنشوء  األول  املوطن  كان  القديم  الشرق  أنّ  على 
إىل  ترجع  واليت  الفسيفساء،  لفن  األوىل  الفكرة 
حنو األلف الرابع قبل امليالد. ومما ال شكَّ فيه 
املراحل  من  بالعديد  مرَّ  الفنون،  من  كغريه  أّنه 
واستطاع من خالهلا تطوير أدواته وأسلوبه الفنّي 
أهم  من  ولعلَّ  احلايل.  عصرنا  إىل  وصل  حتى 
املشاكل اليت تواجه هذا الفن يف عصرنا احلايل 
هي كثرة اللوحات املكتشفة يف أطر أثرية خمتلفة 
)كنائس، مّحامات، قصور، جوامع...إخل( وبالتايل 

صعوبة القيام باحلفظ والرتميم وخاصة مع قلّة 
إىل  باإلضافة  املتخصّصة،  الفنية  الكوادر  عدد 

ارتفاع الكلفة املادية للرتميم.

التعريف  إطار  ضمن  البحث  هذا  يندرج 
للفسيفساء  والفنية  التارخيية  باألمهية 
(Mosaic)، وبشكل خاص الفسيفساء الزجاجي، 
الذي يرصّع واجهات العديد من األماكن املقدّسة 
مصادر  حول  دراسة  إىل  باإلضافة  سورية،  يف 
يتبع  التنفيذ.  وتقنيات  هبا  املنفذ  األولية  املواد 
والرتميم  احلفظ  لتقنيات  تقديم  الدراسة  هذه 

املّتبعة يف سورية وفق الطرق العلمية احلديثة.

الفسيفساء الزجاجي السوري
تقنيات تصنيع - حفظ وترميم



38

جملة العلم والرتميم العدد 1

يُعدّ فن الفسيفساء الذي هو عبارة عن إكساء 
ملختلف أنواع األسطح املعمارية )أرضيات، جدران 
وقباب(، بأشكال فنية أو زخرفية منّفذة بواسطة 
بعضها  مع  رصفت   ،(Tesserae) صغرية)1(  قطع 
واملتفاوتة  امللتصقة  املكعّبات  من  شبكة  لتشّكل 
حجماً ولوناً، واملكونة من مواد خمتلفة كاألحجار 
امللونة والكرمية، الرخام، املعادن، الفخار، الزجاج 
..إخل. واملرتاوحة ما بني )0.5 - 3 سم(. حيث 
خمتلفة.  ووظيفية  زخرفية  أطر  يف  استُخدمت 
فمنها ما كان لتجميل واجهات املباني، أو ألعمال 
كان  ما  ومنها  واخلارجية  الداخلية  الزخرفة 
قبل  من  موهوبة  كأرضيات  تقديسية  ألهداف 
متربّعني ألديرة أو كنائس أو مدافن أو حماريب أو 

قباب أو أرضيات للقصور واملباني اهلامة.

القدم،  منذ  الفسيفساء  بفن  االهتمام  يعود   
كوهنا تتميّز بثبات ألواهنا وأشكاهلا اهلندسية اليت 
هي من مصادر طبيعية مُتاحة، ترمجت لنا فلسفة 
احلضارات السابقة يف عصورها املزدهرة، وذلك 

يف ألوان متعدّدة من الفنون اجلمالية الراقية.

األهمية التارخيية والفنية للفسيفساء:
يأتي الفهم التارخيي لفن الفسيفساء وتطوّره 
عرب العصور كلبنة أساسية يف وضع إسرتاتيجيات 
احلفظ والرتميم، هبدف محاية هذا الفن وإيصاله 

لألجيال القادمة. 

الفن  نضج  عن  كتعبري  الفسيفساء  فن  جاء 
القدم،  يف  موغل  غري  فهو  بأشكاله،  التصويري 
النهرين،  مابني  بالد  يف  البداية  كانت  فقد 
)الوركاء  السومرية  أوروك  مدينة  يف  وبالتحديد 
لنا  تتجلّى  حيث  الوركاء،  معبد  وخباصة  حديثاً( 
األعمال األوىل لفن الفسيفساء، فالسومريون هم 
تزيني  يف  الفّخارية  املخاريط  اســتخدم  من  أول 
جدران األبنية وبأشـــكال هندسية وألوان متعددة. 

حيث كان هلم الفضل يف تطوير أساليبه. وخالل 
ساحات  يف  ظهرت،  امليالد  قبل  التاسع  القرن 
وتل  أرسالن طاش  من  كل  اآلشورية يف  القصور 
برسيب )تل أمحر حالياً(، تقنية استخدام احلصى 
ذات  األرضيات  املنتظمة يف رصف  الدائرية غري 
استعمل  ثمّ  ومن  البسيطة.  اهلندسية  التصاميم 
هذا الفن كل من الفينيقيني واآلراميني واملصريني 
وخالل  معتقداهتم.  مع  تنسجم  وبدائل  بطرق 
تطوراً  الفسيفساء  فن  عرف  اهللنسيت  العصر 
تقنياً هاماً واملتمّثل باستخدام املكعبات احلجرية 
عالية،  تصويرية  دقة  على  واحلصول  الصغرية، 
الزجاج.  ملكعبات  األويل  لالستخدام  باإلضافة 
يعرف  ما  تقنية  اهللنسيت  العصر  يف  كما ظهرت 
طوّر  ثمّ  ومن   ،(Emblema) اإلمبليما)2(  باسم 
أحناء  الفسيفساء يف مجيع  فن صناعة  الرومان 
اإلمرباطورية، ممّا نتج عنه ظهور مدارس حملّية 
خمتلفة امتازت بغناها وتنوعها اللوني، يف جتسيد 
ومع  اليونانية.  األصول  ذات  الرومانية  األساطري 
ظهور العصر البيزنطي واعتماد الديانة املسيحية 
فنية،  وتغيّرات  تقنيات  ظهرت  البالد  يف  رمسياً 
ارتبطت بطبيعة املعتقدات الدينية، حيث أصبحت 
على  الرتكيز  وازدياد  نادرة  امليتولوجية  املعتقدات 
املواضيع النباتية واحليوانية ذات الرمزية الدينية. 
اللوحات  متيّزت  اإلسالمي  العصر  وخالل 
الفسيفسائية خبلو اللوحات من أيّ متثيل بشري، 
والنباتية،  اهلندسية  التصاميم  على  واقتصرت 
ويتجلى ذلك من خالل أرضيات القصور األموية، 
باإلضافة لتزيني اجلدران بالفسيفساء الزجاجي، 
 )1 )الشكل  دمشق  يف  أمية  بين  مسجد  يف  كما 
عبد  بن  الوليد  اخلليفة  إىل  إنشاؤه  يعود  الذي 
ومسجد  م،  95هـ/715  عام  يف  وافتتاحه  امللك، 
قبّة الصخرة يف القدس الشريف الذي يعود بناؤه 
71هـ/  مروان  بن  امللك  عبد  اخلليفة  عهد  إىل 
الفسيفساء  بصناعة  األمويون  تفنّن  فقد  691م. 
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واملآذن  املساجد  يف  رائعة  بأشكاٍل  وتقدميه 
املائية،  واألحواض  والنوافري  والقصور  والقباب 

واليت متيّزت من الناحية املعمارية والزخرفية.

لقد متّثلت البداية يف فن تشكيل الفسيفساء 
املزجّج، من خالل حنت أشكال خمتلفة من العاج 
واألصداف، اليت تُثبّت على سطح خشيب مغّطى 
الطريقة  هذه  تطورت  بعد  وفيما  القار،  مبادة 
الطني  من  األحجام  متعدّدة  مقاطع  باستخدام 
حتى  قوالب  يف  الطني  يوضع  حيث  احملروق، 
جيف ثم يُحرق بالنار يف أفران خاصة، وبعد ذلك 
تُلوّن األرضيات احلاملة باللون األزرق، بينما تُلوّن 
القطع اليت تتكوّن منها األشكال املختلفة بألوان 
يف  أخرى  مرة  الفرن  إىل  إدخاهلا  ويتمُّ  أخرى، 
درجات حرارة عالية لتصبح ذات ألوان مزجّجة، 
يتمّ تركيبها جنباً إىل جنب لتكوِّن منـاظر خمتلفة 
املوضوعات، فمنها ما حيكي أسطورة أو معركة 
وتكوينات  والقمر  للشمس  طبيعية  مناظر  أو 

نباتية ورسومات للحيوانات واألمساك.

ويف خضمِّ التنوع احلايل الكبري للفنون احلديثة 
وتطورها وتأثريها برتاجع فن الفسيفساء، إال أنَّ 
هذا الفن العريق عاد للظهور من جديد بصورة 

الناس  ما دفع  أبرز  ولعلَّ  العصر.  تواكب  حديثة 
للعودة إليه هو روعة هذا الفن، فضالً عن البحث 
القديم  الرتاث  مناجم  يف  التجديد  عن  دائماً 
الفسيفساء  فن  فظهر  القدمية،  واحلضارات 
باإلضافة إىل املنازل والقصور واألسواق احلديثة 
أشكال  ويف  واحلمامات،  السباحة  أحواض  يف 
رائعة من اللوحات األرضية واجلدارية الضخمة.

الزجاجية  املكعبات  تصنيع  تقنيات 
واستخدامها: 

األموي  العصر  وخالل  دمشق  يف  انتشر 
كانت  حيث  الزجاج،  صناعة  أفران  من  العديد 
كانت  للمدينة،  القديم  السور  ضمن  موّزعة 
واآلجر،  املشوي  الطني  من  مبنيّة  األفران  هذه 
ويُستخدم  احلطب  على  وقودها  يف  وتعتمد 
السيخ املعدني الطويل يف إخراج الزجاج املنصهر 
معدني  مكبس  وضعه ضمن  يتمّ  ثمّ  الفرن،  من 
علوي  وجزء  ملساء  سفلية  قاعدة  من  مصنوع 
احلجم،  متفاوتَة  زجاجيًة  أمياالً  ليشّكل  حمزّز، 
واليت يتم تقطيعها بواسطة فأس معدني للوصول 
األفران  أهم  من  ولعّل   . الصغرية  املكعبات  إىل 
اليت صنعت الفسيفساء امللون الفرن املوجود يف 
اجلامع األموي، والذي مّت جتديده من خالل بناء 
فرن جديد من اآلجر يعمل بواسطة حرّاق )تريبو(، 
يعتمد كوقود على املازوت والكهرباء، والذي يتمّ 
حالياً دراسة إعادة تشغيله إلنتاج املكعبات امللونة 
هبدف إكمال األجزاء املفقودة، أو تصنيع لوحات 
جديدة تساهم يف إظهار روعة الفسيفساء امللون 

كفن تشكيلي حديث )الشكل2(.

الزجاجي  الفسيفساء  صناعة  يف  يدخل 
جمموعة من األكاسيد املعدنية، وبدرجات حرارة 
فعند  ومثبّتة.  مذوّبة  مواد  وبإضافة  خمتلفة 

الباب  أعلى  الغربية  الواجهة  األموي،  اجلامع  فسيفساء   :1 الشكل 
الرئيسي.
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صناعة قطع زجاجية يتم خلط أكسيد السليكون 
الصوديوم  كربونات  من  مكونة  مذوبة  مادة  مع 
مثل  مثبّتة  مادة  إليها  يُضاف  واليت  )القلي(، 
كربونات الكالسيوم واملنغنيز، أمّا األلوان فتؤخذ 
واحلديد  كالنحاس  املعادن  بعض  أكاسيد  من 

والرصاص وتُضاف عند مرحلة الصهر.

ومترّ  أفران  داخل  اخلليط  صهر  عملية  تتم 
مبرحلتني، يف املرحلة األوىل تصل درجة حرارة 
احلصول  يتمّ خالهلا  حيث  م،   °800 إىل  الفرن 
على عجينة زجاجية تُدعى /املقلية/، يتم تربيدها 
وتكسريها إىل قطع صغرية ثم يُعاد وضعها بالفرن 
داخل أوعية فّخارية مقاومة للحرارة ليتمَّ صهرها 
يف  الفرن  حرارة  درجة  تصل  حيث  جديد،  من 
هذه املرحلة إىل 1200° م، تستغرق هذه العملية 

للخليط  األلوان  بعد ذلك إضافة  ويتمّ  أيام  عدّة 
تُكبس  ثمّ  ومن  م.   °900 الدرجة  عند  املنصهر 
املرمر،  من  مسّطحة  قطع  باستخدام  العجينة 
للحصول على صفائح رقيقة يرتاوح مسكها من 
1-2 سم، توضع يف أماكن خاصة لتربد تدرجيياً.

املغلّفة  الفسيفساء  قطع  على  وللحصول 
بأوراق معدنية كالذهب والفضة، يتمّ حتضري هذا 
لفافة،  شكل  على  الزجاجية  الصفائح  من  النوع 
حيث توضع ورقة املعدن بني طبقتني من الصفائح 
لتصهر  الفرن  إىل  وتُعاد  الشفافة،  الزجاجية 
الصفيحة العلوية وتلتصق متاماً بالورقة املعدنية.

حارة  لونية  أطياف  على  حالة احلصول  ويف 
البين،  أو  األصفر  أو  األمحر  األلوان  تُستخدم 
استخدام  يتمّ  الباردة  األلوان  على  وللحصول 
إىل  الصفائح  بعدها  تُقّطع  األزرق،  أو  األخضر 

مكعبات صغرية بواسطة املطرقة والسندان.

الزجاجية  املكعبات  حتضري  من  االنتهاء  بعد 
وفق التدرجات اللونية الالزمة، يتمّ متهيد السطوح 
اجلدارية املُراد تثبيت الفسيفساء عليها، حيث يتمّ 
تغطية السطح بثالث طبقات مكونة على األغلب 
الرخام/.  املرمر/بودرة  وغبار  اجلص  خليط  من 
خبشونتها،  األوىل  للطبقة  املشّكلة  املونة  تتميز 
الثانية  الطبقة  أمّا  اجلدار،  تسوية  هبدف  وذلك 
للوصول إىل  أقّل خشونة من سابقتها،  فمكوناهتا 
الطبقة الثالثة وهي طبقة ناعمة يتمّ مدّها تدرجيياً 
اإلجناز  على  الفسيفساء  عامل  قدرة  حبسب 
املكعبات  رصف  عملية  يف  الفين  يّتبع  اليومي. 
عدّة طرق أمهها، وأكثرها اتباعاً: أن يرسم املنظر 
وباستخدام  اللينة،  حالتها  يف  وهي  املونة  على 
ألوان طبيعية ثم تُثبّت قطع الفسيفساء تبعاً لتلك 
األخرى  تلو  الواحدة  يدوياً  القطع  تُرّكب  األلوان. 
ميول  ويُعدّ  املونة،  على  املوجود  الرسم  حبسب 

السادس  للقرن  يعود  الزجاج  2: صورة متثل فرن تصنيع  الشكل 
عشر.
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القطع وطريقة تثبيتها عامالً مميزاً يف هذا الفن، 
يلعب  كما  واألساليب،  املدارس  اختالف  ويعكس 
إظهار  يف  مهماً  دوراً  وانعكاساته  الضوء  مصدر 
باإلضافة  املراد جتسيدها  والفكرة  الثالث،  البعد 

لتحقيق مؤثرات بصرية معينة 

ترميم الفسيفساء الزجاجي وحفظه: 
جيب  وأثرية  مجالية  قيمة  أثر  لكل  أن  مبا 
احملافظة عليها ضمن املكان الذي صُمّم من أجله، 
ومرتبطاً  منه  جزءاً  الزمن  مرور  مع  أصبح  حيث 
بذاكرته التارخيية، ومبا أنَّ اللوحات الفسيفسائية 
من  مصنّعة  أو جدران  أرضيات  على  تركيبها  يتمّ 
العوامل  من  جمموعة  بسبب  للتلف،  قابلة  مواد 
الفيزيائية والكيميائية واحليوية، فإنَّ هذه اللوحات 
حتتاج إىل جمموعة من اإلجراءات اخلاصة حبفظ 
احلضارة  عن  شاهداً  ليبقى  األثر  هذا  ترميم  و 
هناك  فإنَّ  وعليه  القادمة،  لألجيال  القدمية 
أجل  من  تُّتبع  واإلجراءات  املراحل  من  جمموعة 
والفقدان  التلف  من  الفسيفسائية  اللوحة  حفظ 

جنملها فيما يلي:

1 - مرحلة التوثيق: )الشكل 3(

كافة  بإجراء  الرتميم  علوم  املختصون يف  يقوم 
أعمال التوثيق الالزمة يف مجيع املراحل اليت مترّ هبا 
لوحة الفسيفساء، بدءاً من اكتشافها وحتى االنتهاء 
العلمية  الطرق  وفق  وذلك  الرتميم،  أعمال  من 
ملا نصّ عليه ميثاق البندقية عام  احلديثة، ووفقاً 
النُّصب  وترميم  لصيانة  الدولية  )الوثيقة  1964م 

واملواقع التارخيية( واملتمّثلة باخلطوات التالية:

سطح  لكامل  الرقمي  بالتصوير  القيام   -
على  والتنسيق  اجلمع  وإجراء  الفسيفساء 

الربامج اخلاصة )فوتو شوب، األوتوكاد(.

الضرر  أماكن  وحتديد  اللوحة  تفاصيل  رسم   -
باستخدام  وذلك  الشف  بطريقة  والفجوات 

مقياس 1/1 للخطوط الرئيسية.
- إعداد ملف خاص بتقارير العمل اليومي ورفده 

بالصور املناسبة.
- إعداد خمّططات خاصة يُحدّد عليها التدخّالت 

العالجية.

2 - مرحلة الدعم والتثبيت : )الشكل 4(

حيث يتمّ التدخل على اللوحة تبعاً لنوع الضرر 
املالحظ، وذلك من خالل تثبيت أماكن االنفصال 
مواد  باستخدام  حقنها  يتم  حيث  اجلدار،  عن 
تدرجيي حفاظاً  بشكل  و  معينة  بنسب  مالئمة 
على عدم انتفاخ اللوحة يف أماكن احلقن. عند 

املكتبة   – الضريح  قاعة  فسيفساء  توثيق  أعمال   :3 الشكل 
الظاهرية، طريقة شف اللوحة مبقياس 1/1 .

فسيفساء  املنفصلة  األماكن  لتثبيت  املونة  حقن  أعمال   :4 الشكل 
قاعة الضريح – املكتبة الظاهرية.
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امليكانيكي  التثبيت  إىل  نلجأ  أن  ميكن  اللزوم 
للّوحة باستخدام خوابري ذات رأس متصالب على 
شكل برغي، ليتمّ دعم مكان الفصل مع اجلدار 
االنتفاخات  معاجلة  خالل  من  أو  جيد.  بشكل 
املاء والكحول بني  )الشكل 5( وذلك باستخدام 
طريف االنتفاخ، ولعدّة مرات، وذلك بعد إحداث 
ثقبني: ثقب علوي وآخر سفلي، من خالل نزع 
جمموعة مكعبات ومن ثمّ إعادهتا ملكاهنا. وبعد 
للّوحة  إرجاع  عملية  يتمّ  التنظيم  من  االنتهاء 
األصلي،  وضعها  إىل  اإلمكان  وقدر  تدرجيياً 
وذلك بطريقة الضغط الراجع باستخدام أدوات 
واملرتكزة  اخلشبية  كالعوارض  متاحة  ووسائل 
أعمال  يف  احلال  هو  كما  خشيب،  جسر  على 
الضريح  قاعة  فسيفساء  على  املنّفذة  الرتميم 
يف املكتبة الظاهرية. حيث يتمّ حقنها تدرجيياً 
مبزيج من املواد الالصقة املخلوطة بنسب معينة 
تثبيتها  ليتمّ  الرخام  وبودرة  املعاجل،  الكلس  مع 
اللزوم.  حال  اخلوابري يف  استخدام  مع  النهائي 
تثبيتها  يتم  فقط  املكعبات  ختلخل  حال  ويف 

بشكل فردي بعد حقن األطراف مبواد مّثبتة.

فقدان  عن  نامجة  فجوات  وجود  حال  ويف 
ألحد أو كامل الطبقات املشّكلة للوحة الفسيفساء 
التايل  الشكل  على  عليها  العمل  يتمّ  اجلدارية، 

تنظيف الفجوات والتدخّالت الرتميمية السابقة، 
وذلك بإزالة وتنظيف كامل السطح املفقود يدوياً 
وآلياً باستخدام آالت الشفط الكهربائية. ومن ثم 
وهبدف ملئ الفجوة يتمّ ترطيب املكان باملاء ومن 
تدعيمها  بعد  وذلك  جاّفة،  بعجينة  تعبئتها  ثمّ 
باستخدام املواد الالصقة اخلاصة. يف حال كون 
إعادة  ميكن  معلومة،  الفجوة  مكان  يف  اللوحة 
واملتمّثلة  التحزيز  طريقة  باستخدام  تشكيلها 
بوضع العجينة اخلاصة وإعطائها شكل مكعبات 
وطريقة  توّضعها  حيث  من  لألصل،  مشاهبة 
)السباتول(،  خاصة  أدوات  باستخدام  رصفها 
من  وختتلف  األصل  لتشابه  بعد  فيما  وتلوينها 

حيث املادة إلظهار عمل املرمّم )الشكل 6(.

احلقن.  بعد  اإلرجاع  عملية  توضح   :5 الشكل 
فسيفساء قاعة الضريح – املكتبة الظاهرية.

احملززة  الكلسية  باملونة  الفجوات  إمالء  عملية  توضيح   :6 الشكل 
على شكل مكعبات، فسيفساء قاعة الضريح – املكتبة الظاهرية.

قاعة  فسيفساء  ميكانيكيًا،  السطحي  التنظيف  عملية   :7 الشكل 
الضريح – املكتبة الظاهرية.
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وملئ  والتثبيت  التدعيم  عمليات  تأخذ 
على  ويبقى  العمل،  من  األكرب  احلجم  الفجوات 
املرمّم إهناء عمله بالقيام بعملية تنظيف شاملة 
للّوحة مع احلرص على عدم استخدام أيّ أدوات 
املكعبات  على  تؤّثر  معدنية  فراشي  أو  حادة 

7(. ويف هذه احلالة  )الشكل  وملعاهنا  الزجاجية 
الكمّادات،  طريقة  باستخدام  التنظيف  يتمّ 
وذلك حسب طبيعة األوساخ املوجودة إمّا باملاء، 
املشبّع  املفروم  الورق  من  كمّادات  باستخدام  أو 
 (EDTA) برتكيز معني من بيكربونات الصوديوم
مع وضع غطاء من النايلون فوق الكمّادة وترُتك 
ملدّة معينة. ومن ثمّ إزالتها والتنظيف باستخدام 
بشكل  املاء  مع  الناعمة  البالستيكية  الفراشي 
موضعي، إلزالة آثار الكمّادة. تُساعد هذه املواد 

على إزالة كافة األوساخ العضوية.

الكامل  التنظيف  أعمال  من  االنتهاء  بعد 
للّوحة يتمّ وضع األلوان املائية )الشكل 8( على 
باستخدام  املفقودة  املكعبات  تعويض  أماكن 
املوجودة يف  العجينة احملزّزة، وحبسب األلوان 
اللوحة. يتمّ محاية اللوحة من خالل طبقة من 
مادة الشمع احمللول بالرتبنتنب حيث يتمّ فركها 
املناسب  اللمعان  إلضفاء  القطين  بالقماش 

عليها )الشكل 9(.

وبعد  قبل  املراحل   )10 )الشكل  يف  نشاهد 
قاعة  يف  احملراب  برتميم  واملتمّثلة  الرتميم، 

الضريح يف املكتبة الظاهرية بدمشق.

الشكل 8: مرحلة تلوين املكعبات احملززة، فسيفساء قاعة الضريح 
الظاهرية. – املكتبة 

الشكل 9: مرحلة وضع طبقة احلماية، فسيفساء قاعة الضريح – 
املكتبة الظاهرية.

من  االنتهاء  وبعد  قبل  الرتميم  مرحلة  متثل  ب(:  )أ+   10 الشكل 
العمل.
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من  جمموعة  حصيلة  الرتميمي  العمل  يُعدّ 
بطبيعة  الكاملة  والدراية  الواسعة  اخلربات 
وخصائص املادة األثرية، وطبيعة املواد املُستخدمة 
يف عمليات الرتميم، وعليه يتم التأكد من اختاذ 
بعد  ما  اللوحة  سالمة  هبدف  اخلاصة  التدابري 
من  اخلارجية  العوامل  تأثري  من  باحلدِّ  الرتميم، 
صحّة  على  احلرارة  أو  األمطار  مياه  أو  رطوبة 
العزل  خالل  من  املرمّمة،  الفسيفسائية  اللوحة 
أثري  مبنى  أيّ  وسقف  جدران  لكامل  الصحيح 
موجود بداخله لوحة فسيفساء جدارية باإلضافة 
إىل إجراء الصيانة الدورية للّوحة واالّطالع على 

التغريات واحلد منها قبل تفاقمها.

اخلامتة:
يعتمد أيّ عمل ترميمي وبشكل أساسي على 
كل  مع  تتزايد  اليت  للمرمّمني  الفنية  اخلربات 

اكتشاف جديد من خالل اختالف الرؤى وطرائق 
املعاجلة املختلفة. 

العصور  عرب  وأشكاله  الفسيفساء  تنوع  إنَّ 
دفع باملختصني للعمل على إحداث مراكز حبث 
تُعنى بتطوير أساليب ومواد الرتميم نذكر منها 
يف  والرتميم  الصيانة  ومركز  رافينانتيكا  مركز 
إيطاليا، باإلضافة لدورة الرتميم العاملية كدورة 
)مأدبا-االردن(  الفسيفساء  لرتميم  الشام  بالد 
تُعنى  اليت  الدولية  املنظمات  إىل  باإلضافة 
من  تساهم  واليت  الفسيفساء،  وترميم  بصيانة 
املختصني،  التقاء  يف  الدولية  املؤمترات  خالل 
الصعيد،  هذا  على  جديد  هو  فيما  والتباحث 
حيث تُعدّ سورية من أهم الدول املشاركة وذلك 
جمال  يف  املتخصص  عملها  فريق  خالل  من 

ترميم وصيانة الفسيفساء.

احلواشي:
1- (Tesserae)  كلمة التينية وهي مرادف للمصطلح الالتيين أوبوس تيسيالتوم 

(Opus Tessellatum)، وهي تقنية تصنيع اللوحات الفسيفسائية باستخدام قطع حجرية شبه مكعّبة، وذلك 
ملا فيها من تقليص للفراغ بني املكعبات للحد األدنى، وتنوع أكرب يف استخدام األلوان.

2- األمبليما (Emblema) مصطلح يوناني يستخدم يف التعريف بقطع صغرية من الفسيفساء ذات قواعد فّخارية 
أو حجرية حمّضرة مسبقاً وموضوعة يف اجلزء املركزي من اللوحة.
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العامل  بلدان  يف  اآلثار  إدارات  تتعامل  مل 
العربي ولفرتات طويلة مع أرضيَّات الفسيفساء، 
بل  للعمارة،  مكمّلة  أساسية  أثرية  كمكتشفات 
اجلميلة  األثرية  القطع  باب  من  معها  تعاملت 
اليت ميكن نقلها على حامل من اإلمسنت املسلّح، 
وعرض القطع املميزة منها يف املتاحف. لنرى يف 
ارتباط  مسألة  فهم  يف  تغيُّراً  األخرية  السنوات 
أرضيّات الفسيفساء بالبناء الذي تتواجد فيه، من 
حيث األصالة والقيمة األثرية للوحة الفسيفساء 
والبناء واحمليط بشكل متبادل، والقيمة الوظيفية 

هلا ضمن البناء األثري.

ماهر اجلباعي، مهند الطويل، نسرين البوظة
املديرية العامة لآلثار واملتاحف

فسيفساء اجملدل
جتربة ميدانية لتطبيق املنهجية العلمّية

حلفظ الفسيفساءيف املوقع

يتناول هذا البحث جتارب ميدانية منهجية علمية هامة قامت بها كوادر املديرية 

الفيال  يف  عنها  الكشف  مت  اليت  الفسيفساء  لوحات  على  للحفاظ  واملتاحف  لآلثار  العامة 

الرومانية يف شهبا يف حمافظة السويداء عام 1963م، وكذلك أرضية الفسيفساء املكتشفة يف 

موقع طيبة اإلمام يف حمافظة محاه، وكيفية االستفادة من أهمية هذا اإلرث احلضاري 

املدفون حيًا، وذلك من خالل حتويله إىل متحف موقع.

سورية  يف  اجملال  هذا  يف  الرائدة  والتجربة 
هي يف القرار الذي اختذته املديرية العامة لآلثار 
الفسيفساء،  لوحات  على  احلفاظ  يف  واملتاحف 
يف  شهبا  يف  الرومانية  الفيال  يف  اكتُشفت  اليت 
حمافظة السويداء عام 1963م، وحتويل اجلناح 
موقع.  متحف  إىل  اللوحات  تلك  حيوي  الذي 
والتجربة األخرى اليت كانت يف بداية هذا القرن، 
اليت  الفسيفساء  أرضية  على  احلفاظ  وهي 
اكتُشفت يف موقع طيبة اإلمام يف حمافظة محاة، 
وحتويلها إىل متحف موقع، والعمل على احلفاظ 
على عدد من أرضيَّات الفسيفساء اليت اكتُشفت 
يف السنوات األخرية يف العديد من املواقع، خاصًة 
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يف وسط ومشال سورية، واليت متَّ توثيقها وإعادة 
دفنها للعمل عليها يف املستقبل.

أرضيات  حفظ  يف  القرار  اختاذ  ومسألة 
الفسيفساء يف مواقعها وعرضها للزوار كمتحف 

موقع ترتبط بعدة نقاط:

- ترتبط باكتشافها ضمن مواقع أثرية يتمُّ التنقيب 
املوقع األثري،  فيها، وبالتايل ميكن ربطها مع 
عن  باكتشافها  أو  املوقع.  يف  احلراسة  وتوفري 
طريق الصدفة يف مواقع ال يتمّ التنقيب فيها، 
وال حتوي أي عناصر معمارية أخرى، وبالتايل 

فقدان ميزة املوقع األثري.
- ترتبط باكتشاف تلك األرضيات الفسيفسائية 
عدَّة  أمام  حنن  وهنا  سكنية،  منطقة  ضمن 
االستفادة  بإمكانية  مرتبطة  جديدة  خيارات 
من املوقع وربطه مع اجملتمع احمللِّي، وتوظيف 
املوقع ليكون متحف موقع، وتسويقه بشكل جيد 
أو  املرجوَّة،  والثقافية  السياحية  الغاية  ليعطي 
أن تكون ضمن مناطق خدمية وبالتايل ال ميكن 

احملافظة عليها يف موقعها.
منطقة  يف  األرضيَّات  تلك  باكتشاف  ترتبط   -
وبالتايل  السكنية،  املنطقة  عن  وبعيدة  نائية 
حنن كذلك أمام خيارات أخرى تتعلق بإمكانية 
سرقتها  عدم  وضمان  دفنها  وإعادة  دراستها 
بوضعها  للنظر  وختصيص ميزانية حلراستها 

مستقبالً، أو نزعها من املوقع.
تلك  حلفظ  الالزمة  امليزانية  بتوفر  ترتبط   -
الشروط  كّل  متتلك  كانت  إذا  األرضيات 
املالئمة للحفاظ عليها يف املوقع، وبالتايل حنن 
وتدعيمها  ودراستها  كشفها  خيار  أمام  كذلك 
وربطها مع حميطها، ومن ثمّ عرضها بالشكل 
املطلوب من شروحات وأدوات تعريف وحتويلها 
كادر  وجود  وبالتايل  للزيارة،  مؤهّل  موقع  إىل 

ومراقبتها،  ومتابعتها  صيانتها  على  يعمل 
والسائحني،  الزوار  استقبال  عملية  وإدارة 
حلفظها  الالزمة  امليزانية  ر  توفُّ عدم  وعند 
حنن أمام خيار كشفها وتدعيمها بشكل مبدئي 
ودراستها وتوثيقها، ثمّ إعادة دفنها ليتمّ كشفها 
يف املستقبل عندما تتوفر هلا امليزانية الكافية 
لتدعيمها بشكل كامل ومن ثمّ عرضها للزوار.

- ترتبط حبالة احلفظ والوضع الراهن ألرضية 
جيدة  حالة  يف  كانت  إن  نفسها،  الفسيفساء 
ومتهدَمة  تالفة  أنَها  أو  مميز،  موضوٍع  وذات 
فرصة  تتعدَى  فيها  والتلف  النقص  ونسبة 
فنية  رسالة  الفسيفساء  هذه  نقل  إمكانية 

وأثرية وتارخيية مميزة.
وأحد أهم األسباب اليت كانت اإلدارات السابقة 
أرضيَّات  بنزع  القرار،  اختاذ  يف  األولوية  توليه 
الفسيفساء من مواقعها وعرضها يف املتاحف أو 
وضعها يف املستودعات، هو االعتقاد بأنَّ تكلفة 
نزع لوحات الفسيفساء من املوقع ومن ثمّ ترميمها 
تكلفة  من  بكثري  أقل  هي  املتحف،  يف  وعرضها 
تدعيمها وحفظها وعرضها يف املوقع، معتمدين 
يف قرارهم على ما يتطلَبه توظيف املوقع من بناء 
غطاء أو متحف موقع وموّظفني وحرّاس وفنيني 
قائمني على الصيانة واملراقبة، وهذا نظرياً قد 
يبدو صحيحاً ولكن واقعياً غري ذلك، ألنَّ عملية 
الرتميم احلديثة للوحات الفسيفساء املنزوعة من 
تتطلب  املتاحف،  سيتمّ عرضها يف  واليت  املوقع 
الكثري من املواد الباهظة الثمن، ومتناسني أنَّ هذا 
املوقع الذي مّت تأهيله للزيارة رغم ما مّت صرفه 
من  جديد  مبدخول  سيأتي  لتأهيله  أموال  من 
وفعاليات  املوقع،  لزيارة  الدخول  بطاقات  خالل 
مورد  خلق  وبالتايل  وسياحية،  ثقافية  أخرى 
واملادية  الثقافية  بالفائدة  يعود  جديد  سياحي 
معاً، وبنفس الوقت بقاء تلك األرضيات مرتبطة 

بأصالتها ضمن املوقع الذي وُجدت فيه.
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يف  الفسيفسائية  األرضيَّات  حفظ  فعملية 
القرار  اختاذ  حالة  يف  خاصًة  األثرية  املواقع 
إعادة  ثمّ  ومن  وتدعيمها،  وتوثيقها  بدراستها 
دفنها ليتم تقدميها للجمهور ضمن املوقع األثري 
ومنهجية  علمية  خطوات  تتطلّب  املستقبل،  يف 
مدروسة لضمان احلفاظ عليها لسنوات طويلة 
إلينا  وصلت  أن  بعد  القادمة  لألجيال  وإيصاهلا 
للكثري  السابقة  والتجارب  السنني.  آالف  منذ 
واملرمّمني،  املواقع  مدراء  أو  األثرية  البعثات  من 
بيَّنت الكثري من األساليب السيّئة يف التعاطي مع 
طرق  واستخدام  اكتشافها،  بعد  األرضيات  تلك 
بعض  يف  وتؤدَي  مدروسة،  وغري  سيئة  ومواد 
النايلون  كاستخدام  كارثية،  نتائج  إىل  احلاالت 
بسيطة  كطريقة  املثال  على سبيل  البالستك  أو 
الحقة،  لفرتة  عليها  للحفاظ  األرضيات  لتغطية 
األمر الذي كان يسبب احتباس الرطوبة واحلرارة 
الفسيفساء  تعرَض  وبالتايل  البالستك  حتت 
ومشاكل  اإلنشائية،  بنيتها  يف  هدّامة  ملشاكل 
العلمية  اخلطوات  ولتوضيح  كثرية.  بيولوجية 
واملنهجية لعملية دراسة وتوثيق وتدعيم ثم حفظ 
وإعادة دفن لوحة فسيفساء ضمن املوقع األثري، 
سنقوم بعرض جتربة ميدانية لكل تلك األعمال 
اليت مّتت حلفظ أرضية الفسيفساء املكتشفة يف 

موقع اجملدل يف حمافظة السويداء.  

املوقع:
فسيفسائياً  إرثاً  قدّمت  اليت  السويداء  مدينة 
مدينة  فسيفساء  مبجموعة  جتلّى  فريداً 
للعصر  تعود  اليت  حالياً(،  )شهبا  فيليبّوبوليس 
الروماني، تعود لتقدّم لنا فسيفساء جديدة اكتُشفت 

مؤخّراً يف موقع اجملدل يف حمافظة السويداء.

غرب  12كم مشال  قرابة  تبعد  اجملدل  قرية 
كم جنوب   90 قرابة  بعد  على  السويداء،  مدينة 

شرق دمشق، سُكِنَت يف عهود ُمختلفة خصوصاً 
توجد  حيث  والبيزنطية،  الرومانية  الفرتات  يف 
املاء  وبُرك  واألبنية  األبراِج  من  العديد  فيها 

احملفوظة جيداً. 

سكين  مبنىً  ضمن  تقع  الفسيفساء  لوحة 
غرف  عدّة  عن  عبارة  وهو  القرية،  أبناء  ألحد 
إمسنتية حديثة مرتاكبة مع بعض الغرف األثرية 
اليت تعود للفرتة الرومانية، واملعُاد استخدامها يف 
وبعض  اإلسطبل،  ومن ضمنها  البيزنطية  الفرتة 
العقار  مالك  قبل  من  حالياً  املستخدمة  الغرف 
منطقة  ضمن  يقع  البيت  وهذا  معيشة.  كغرف 
كما  تعود  اليت  األثرية  األبنية  من  للعديد  جتمُّع 
)الشكل1(،  والبيزنطية  الرومانية  للفرتة  قلنا 
ففي اجلهة اجلنوبية الغربية يوجد بعض األبنية 
بيزنطي، ويف اجلهة  األثرية ومن ضمنها مدفن 
الغربية بقايا ألبنية وكنيسة باإلضافة لربكة ماء 

رومانية )الشكل2(.

الغرفة اليت حتتوي لوحة الفسيفساء تقع يف 
عبارة  وهي  البيت،  من  الغربية  اجلنوبية  اجلهة 
قِبَل  من  مُستخدمة  كانت  4×4م،  غرفة  عن 

لوحة  حيتوي  الذي  البناء  ملوقع  توضيحية  صورة   :1 الشكل 
اجملدل-  موقع  يف  األثرية  األبنية  من  جمموعة  ضمن  الفسيفساء 

السويداء- سورية، تصوير وتنفيذ مهند الطويل 2010م.
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كاألغنام  للماشية  صغرية  كحظرية  العقار  مالك 
يف  حجرية  أساسات  فيها  ظهرت  واألبقار، 
فوق  قليالً  ترتفع  والشمالية  اجلنوبية  اجلهتني 
مستوى أرضية الفسيفساء، وقد بُنيت فوقها يف 
هاتني اجلهتني ويف اجلهتني األخريني جدران من 
ارتفاع  على  اإلمسنيت  والطوب  البازلت  حجارة 
بألواح  الغرفة  تغطية  ومتَّ  تقريباً،  أمتار  ثالثة 
عن  عبارة  أرضيتها  بينما  التوتياء،  من  معدنية 
تربة ترتفع فوق سطح الفسيفساء قرابة 40سم.

صاحب  قبل  من  بالصدفة  اللوحة  اكتُشفت 
توثيقها  متَّ  حيث  2006م،  عام   يف  البيت 
العامة  املديرية  من  جلنة  قبل  من  فوتوغرافياً 
لآلثار بدمشق ودائرة آثار السويداء ليتم كشفها 

القريبة من موقع لوحة الفسيفساء، اجملدل- السويداء-  الرومانية والبيزنطية ضمن املنطقة  الشكل 2: جمموعة من األبنية واملعامل األثرية 
سورية، تصوير وتنفيذ ماهر اجلباعي 2010م.

صورة  إلخراج  مربعات  إىل  اللوحة  تقسيم  عملية   :3 الشكل 
مسقطية أفقية للوحة الفسيفساء، موقع اجملدل- السويداء سورية- 

تصوير وتنفيذ مهند الطويل، 2010م.

اجملدل-  موقع  الفسيفساء-  للوحة  املسقطية  الصورة   :4 الشكل 
السويداء- سورية- تنفيذ نسرين البوظة 2010م.
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جديد  من  كشفها  مّت  2007م  عام  ويف  الحقاً. 
إلجراء بعض احلفريَّات جبانب اللوحة، حيث مّت 
الكشف على بعض القنوات يف اجلهة الشماليَّة من 
اللوحة، وإجراء بعض األسبار يف اجلهة الغربية 
اليت يرتفع مستوى الرتاب فيها إىل 270سم أعلى 
الوصول  يتمّ  الفسيفساء، ومل  من مستوى لوحة 
ردم  أُعيد  ثم  العمل  وتوّقف  اللوحة  مستوى  إىل 
اللوحة من جديد. ويف عام 2010م قمنا وضمن 
فريق عمل اختصاصي بالدراسة والرتميم والرفع 
جديد  من  اللوحة  بكشف  قمنا  كما  اهلندسي، 
حتت  اللوحة  المتدادات  األجزاء  بعض  وكشف 
والشرقية، وإجراء  الغربية  اجلدران يف اجلهتني 
بدراستها  قمنا  كما  اخلارج،  يف  األسبار  بعض 
وحفظها  الصحيح،  بالشكل  وتوثيقها  وتدعيمها 
بإعادة ردمها ودفنها من جديد بطريقة منهجية 
علمية، ووضعنا عدداً من التوصيات اليت تضمن 
إكمال  على  والتأكيد  الفسيفساء،  لوحة  سالمة 
اللوحة  حميط  يف  والكشف  التنقيب  أعمال 
وتأكيد  البناء  ماهية  ملعرفة  منهجية  بطريقة 
وظيفته وبالتايل الوصول إىل طبيعة املشهد الذي 

متَّ تصويره يف لوحة الفسيفساء.

يف املرحلة األوىل من األعمال متَّ إزالة طبقة 
الردم املستخدمة سابقاً واملؤّلفة من الرتاب ونشارة 
يقع  اليت  األخطاء  من  قلنا  كما  وهي  اخلشب، 
فيها غري االختصاصيني يف التعامل مع اللوحات 
املكتشفة يف املواقع األثرية، فنشارة اخلشب هي 
من املواد اليت حتتفظ بالرطوبة وبالتايل بقاء هذه 
اللوحة فرتة طويلة سيسبب  الرطوبة فوق سطح 

الكثري من املشاكل اإلنشائية والبيولوجية.

نلغي  أن  العمل  خطة  أولويات  من  كان 
كحظرية  باستخدامها  للغرفة  السابق  االستخدام 
بلوحة  يتعلق  ما  كل  بتوثيق  ونقوم  للمواشي، 
الفسيفساء بشكل جيد، من حلظة الكشف ولغاية 

إعادة دفنها من جديد، وإجراء دراسة فنية وتقنية 
الراهنة  ودراسة حالة احلفظ  فيزيائية،  ودراسة 
والتدخاّلت السابقة والتدخّالت اليت سنقوم هبا. 
وهلذا وبعد أن متَّ توثيق الوضع األويل، قبل الكشف 
بالتصوير  السابقة  التغطية  طبقة  إزاحة  وبعد 
الفوتوغرايف، كان البدَّ من تنظيف سطح اللوحة 
باملاء  الرطب  اإلسفنج  باستخدام  أولياً  تنظيفاً 
إلظهار معاملها بشكٍل جيد، ثم بدأنا بأول عملية 
أفقية  صورة  إخراج  وهي  التوثيق  عمليات  من 
العمل  أثناء  استخدامها  ليتمّ  الفسيفساء،  للوحة 
من  واملسبِّبات  التلف  وحاالت  املشاكل  لتسجيل 
خالل دراسة الوضع الراهن، ومن ثمّ استخدامها 
التدخّل اليت سنقوم  لتسجيل كافة أعمال  الحقاً 
لتحديد  خاصة  بألوان  مفاتيح  وباستخدام  هبا، 

أماكن تواجدها متاماً ضمن اللوحة.

وإلخراج تلك الصورة األفقية املسقطية، جلأنا 
إىل استخدام أسلوب تقسيم اللوحة إىل مربَّعات ال 
تتجاوز املرت املربع باستخدام خيوط مثبتة خارج 
اللوحة، ومن ثمَّ حتديد منتصف كل مربَّع وإزالة 
املربعات  بتصوير  قمنا  ثمّ   ،)3 )الشكل  اخليوط 
وفتحة  واحدة  مسافة  باستخدام  حدى  على  كٌل 
عدسة واحدة وإضاءة واحدة، ثمّ متَّ جتميع تلك 
احلاسوب  برامج  باستخدام  بعضها  مع  املقاطع 
حتى حصلنا على الصورة النهائية بالكامل، ومن 
تلك الصورة وبعمليات الفوتو مونتاج حصلنا على 
رسم للمشهد املُصوَّر، والذي استخدمناه لتسجيل 

احلالة الراهنة والتدخّالت املُنجَزة )الشكل 4(.

واحمليط،  اللوحة  عن  الكشف  خالل  ومن 
الحظنا وجود أساسات حجرية يف اجلهة اجلنوبية 
واجلهة الشمالية من اللوحة، مرتفعة فوق مستوى 
لكنَّ  تقريباً،  30سم  عن  تزيد  ال  مبسافة  اللوحة 
تأريخ  ذات  احلجرية  األساسات  تلك  أنَّ  الالفت 
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فوق  وُضعت  قد  وتبدو  الفسيفساء،  للوحة  الحق 
ختريب  متَّ  أن  بعد  وُضعت  أو  الفسيفساء  لوحة 
كفيلة  املستقبلية  والتنقيبات  أسفلها،  الفسيفساء 
الفسيفساء  للوحة  امتداد  هناك  كان  إن  بتوضيح 
يف  املشهد  انقطاع  ذلك  ودليل  اجلدران،  أسفل 
واليت  احلجرية،  األساسات  مبحاذاة  اإلطار  أعلى 
اإلطار  خطوط  ضمن  تنحصر  أن  املفرتض  من 
مابني  الواصلة  احلاشية  بعدها  لتأتي  اخلارجية، 
املكعبات  من  ماتكون  دائماً  واليت  واجلدار  اإلطار 
األرضية،  هذه  يف  هنا  نراه  ال  ما  وهذا  البيضاء، 
بينما يف اجلهتني الغربية والشرقية ال وجود لتلك 
للوحة  امتداداً  الحظنا  بل  احلجرية،  األساسات 
نقوم  بأن  القرار  الفسيفساء حتت اجلدران، وكان 
بالكشف قدر املستطاع، مع األخذ باالعتبار عدم 
اللوحة،  فوق  هتدّمها  ملنع  اجلدران  حتت  التوّغل 
واستطعنا الكشف على بعض األجزاء اجلديدة، ممّا 
د وجود امتداد للوحة الفسيفساء حتت اجلدران  أكَّ
يف تلك اجلهتني، ولزيادة التأّكد قمنا بإجراء سرب 
خلف اجلدار الشرقي، حيث كان قد مّت حفر خزان 
اللوحة  مستوى  من  أدنى  إىل  يصل  ملستوى  للمياه 
أنّ  على  يدّل  ممّا  للَّوحة،  تتمًّة  جند  مل  ولكنَّنا 

امتدادات اللوحة هي فقط حتت اجلدار وما بقي 
منها قد ُفقد أو أُتلف أثناء بناء خزان املياه، وهذا 
أثناء  عثروا   إّنهم  حيث  العقار،  صاحب  أّكده  ما 
بناء اخلزان على مكعبات حجرية صغرية ولكنّهم مل 
يُدركوا أّنها أثرية وأّنها أجزاء من لوحة فسيفساء، 
سرب  أيّ  إجراء  نستطع  فلم  الغربية  اجلهة  يف  أمّا 
فيها ألنَّ مستواها يرتفع عن مستوى سطح لوحة 

الفسيفساء قرابة املرتين ونصف املرت تقريباً.

الدراسة الفنية والتقنية:
مع فقدان أجزاء كبرية من اللوحة بسبب التلف 
استطعنا  أّننا  إال  سابقة،  مرحلة  يف  هبا  والعبث 
دراسة األرضية وقراءة تفاصيلها، حبيث تبيَّن لنا 
النساء  من  يصوِّر جمموعة  الرئيسي  املشهد  أنّ 
العاريات يف وضعيات خمتلفة، واقفات وجالسات 
رجلني  لتصويِر  باإلضافة  املسري،  وضعية  يف  أو 

بعض مالحمهما واضحة )الشكل 5(.

بأبعاد  أرضيَّة  عن  عبارة  الفسيفساء 
بإطاٍر  الرئيسي  املشهد  أُحيط  375×330سم، 
مجيٍل بعرض 50سم، الواضح منه فقط يف اجلهة 
كان  إن  خمتفي  هو  بينما  واجلنوبية،  الشمالية 
اجلدران  حتت  اللوحة  المتدادات  وجود  هناك 
عن  عبارة  وهو  والشرقية،  الغربية  اجلهتني  يف 
مشاهد مائية ألطفال صغار (Putti) عُراة وطيور 
من  اإلطار  يف  نرى  حيث  ونباتات،  وأمساك 
اجلهة الشمالية طفالً عارياً متاماً جبسم ممتد 
ويلتفت  كثيف  شعره  يسبح،  وكأّنه  األمام  إىل 
حول عنقه،  برأسه جلهة معاكسة، ويضع عقداً 
وطائر  وبطة  خمتلفة  بألوان  مسكتني  وأمامه 
مالك احلزين، ورغم الطبقة امللحية والتكلّسات 
عة فوق سطح املكعبات خصوصاً  الكثيفة املتوضِّ
اللوحة، فقد استطعنا متييز  يف هذا اجلزء من 

تصوير  سورية،  السويداء-  اجملدل،  موقع  فسيفساء   :5 الشكل 
وتنفيذ نسرين البوظة 2010م.
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الزاوية  يف  اإلطار  هذا  ضمن  آخر  صغري  طفل 
صغري  قارب  ضمن  ويبدو  الشرقية،  الشمالية 
يده  رفع  وقد  وبدا  األول،  الطفل  باّتجاه  يّتجه 
اليُمنى أمام رأسه، وجلأ الفنّان إىل إشغال الفراغ 
بني األشكال ببعض نباتات ذات أغصان تنتهي يف 

األعلى بأشكال دائرية تشبه الورود.

أمّا يف اجلهة اجلنوبية فيبدو ضمن ما بقي 
مزيّن  قارب  ضمن  عاٍر  صغري  طفل  اإلطار  من 
ل مربعات  العليا خبطوط بيضاء تشكِّ يف حافته 
متشاهبان  القارب شكالن  أسفل  ويبدو  متتابعة، 
يديه  ميدّ  الطفل  بدا  وقد  جمدافان،  وكأّنهما 
األمساك  يصطاد  وكأّنه  األمام  إىل  االثنتني 
واضحة متاماً،  ثالثة،  أمامه وعددها  تبدو  اليت 
ما  اختفى  بينما  فقط  الذيل  منها  بقي  وواحدة 
بقي منها يف الفجوة الكبرية ضمن اإلطار. وإىل 
آخر بسيط  إطاراً  نرى  اإلطار،  الداخل من هذا 
أسود  متناوبة  بألوان  عن مخسة خطوط  عبارة 
أسود  ثمّ  وأبيض  فاتح  وأصفر  داكن،  وأصفر 

يُحصر ضمنه املشهد الرئيسي للوحة.

اعتمد الفنّان يف رصف املشهد على خلفية 
كبرياً  فقداناً  نرى  حيث  بيضاء،  مكعبات  ذات 
لنساء  مشهداً  نرى  أن  نستطيع  لكنّنا  ألجزائه، 
عاريات متاماً ورجالن يرتديان لباساً، ونالحظ 
ضمن  األشخاص  تصوير  إىل  جلأ  الفنان  أنّ 
فتيات  املشهد مخس  يف  ومنيّز  تقريباً،  صّفني 
فنرى يف  أجسادهنَّ،  من  األجزاء  بعض  ُفقدت 
وسط الصف األعلى فتاة عارية ذات شعر أسود 
انسدل على أكتافها وعلى ظهرها، جتلس على 
وزهرية  قرميدية  مبكعبات  ذ  نُفِّ مجيل  مقعد 
وصفراء وكمّونية ورمادية وبيضاء، وقد سندت 
بينما  اليُسرى،  يدها  على  خدّها  عند  رأسها 
مدّت يدها اليُمنى إىل األمام مسنودة على ركبتها 

بينما  األعلى،  إىل  واملرتفعة  احملنية  اليُسرى 
ُفقدت  وقد  األمام  إىل  ممدودة  اليُمنى  ساقها 
مبجموعة  متزيّنة  الفتاة  بدت  الركبة،  بعد  من 
وأساور  أذرعها،  األساور يف معصميها ويف  من 
إىل  بعينيها  وتنظر  كاحليها،  عند  خالخل  أو 
األمام باجتاه نبتة متطاولة أمامها ذات أغصان 
على  وردة صغرية  هنايتها  ويف  وأوراق،  متفرّعة 
شكل برعم، هذه النبتة تفصلها عن فتاة أمامها 
الفجوة  بسبب  بالكامل  جسدها  معامل  اختفت 
الكبرية يف منتصف املشهد، واألجزاء الواضحة 
أّنها فتاة عارية متاماً حبالة  تُبيِّن  من جسدها 
باجتاه  لألمام  اليُمنى  بساقها  وختطو  املسري، 
أرجلها  تزيَّنت  وقد  اجلالسة،  األوىل  الفتاة 
نبتة  يوجد  وخلفها  باخلالخل.  الكاحلني  عند 
وردة  هنايتها  وأوراق ويف  أغصان  ذات  متطاولة 
على  اجلالسة  الوسطى  الفتاة  وخلف  محراء، 
املقعد نالحظ فتاة أخرى عارية وتّتجه مبعظم 
تلتفت  بينما  اجلالسة،  الفتاة  باجتاه  جسمها 
تاجاً  عليه  تضع  الذي  برأسها  اخللف  حنو 
األسود  شعرها  قليالً،  ومرتفعاً  عريضاً  دائرياً 
ينسدل على كتفيها وظهرها، وقد تزيَّنت بعقد 
حول رقبتها وأساور يف معصميها وأذرعها، وقد 
اختفى اجلزء األسفل من جسدها بسبب التلف، 

وتبدو خلفها نبتة متطاولة.

الوسط  يف  فنرى  األسفل  الصف  يف  أمَّا 
بسبب  جسدها  من  يبقَ  ومل  واقفة  عارية  فتاة 
الفجوة الكبرية سوى أرجلها من منطقة الفخذين 
وقد  اليُسرى،  يدها  لكفِّ  باإلضافة  ولألسفل، 
تزيّنت عند كاحليها باخلالخل اليت تشبه األساور، 
ومن وقفتها يبدو أّنها تلتفت مبعظم جسمها حنو 
أو  الركيزة  يشبه  متطاول  وأمامها شكل  ميينها، 
املشهد بسبب  تُعرف وظيفته ضمن  املقعد، ومل 
ذ مبكعبات مخريّة وسوداء  فقدان معامله، وقد نُفِّ
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وبيضاء وصفراء. وعلى يسار الفتاة صَوَّر الفنَّانُ 
فتاةً أخرى عاريّة جالسة على مقعد يشبه املقعد 
حنو  وأرجلها  جبذعها  تّتجه  العلوي،  الصف  يف 
الساق  فوق  اليُمنى  وقد وضعت ساقها  اليسار، 
اليُسرى، ومدّت يدها اليُسرى احملنيّة عند الكوع 
حنو األمام، بينما نرى جسدها من األعلى عند 
الكتفني والصدر بشكل مواجه، والتفتت برأسها 
األسود  شعرها  عقدت  وقد  ميينها،  حنو  املُتوَّج 
املستوى  نفس  أمامها ضمن  ونرى  رأسها،  خلف 
ويبدو  رقبته،  يصل ألسفل  كثيف  ذا شعر  شاباً 
حبالة املسري حنو اجلهة اليُسرى، ويرتدي لباساً 
قصرياً يصل إىل الركبتني، وفوق كتفيه ما يُشبه 
الوشاح املنسدل خلف ظهره، وقد جلأ الفنان إىل 
تَنفيذ اللباس مبكعبات مخرية وقرميدية وزهرية 
العارية  أرجله  ذ  نَفَّ بينما  وصفراء،  وبيضاء 
ألوان  أراد به متييز  مبكعبات رمادية يف أسلوب 
ذها مبكعبات  جسده عن أجساد الفتيات اليت نفَّ
بيضاء زهرية. ويبدو الشاب وقد انتعل يف قدمه 
هويتها  يتمّ حتديد  مل  أداة  حذاءً خفيفاً، ومحل 
ووظيفتها بسبب التلف، وأمسك هبا بيديه اللّتني 
ُفقِدتا بسبب التلف والفجوة اليت تبدو عند وسط 
جسده، لكنّه بدا وقد سندها على كتفه األيسر، 
وهذه األداة ترتفع فوق رأسه وتنتهي يف أعالها 

ذت مبكعبات مخرية وقرميدية. بأربعة أذرع نُفِّ

باإلضافة إىل ما ذكرناه ضمن املشهد، فقد 
كانت ممتدة  اليت  املعامل  بعض  كشف  استطعنا 
والشرقية،  الغربية  اجلهتني  يف  اجلدران  حتت 
فمن خالل احلفر قليالً حتت اجلدار يف اجلهة 
ح لنا ذراع فتاة متزينة بسوار عند  الغربية، توضَّ
ذت مبكعبات  املعصم، حتمل سلّّة صغرية، وقد نُفِّ
صفراء ومخرية وزهرية، وقد اختفت كامل معامل 
الفتاة حتت اجلدار، ويبدو من مكان وجود اليد 

أنّ تصوير الفتاة ليس على مستوى الصف األعلى 
أو األسفل. بينما يف اجلهة األخرى عند الزاوية 
الكشف  لنا  بيَّن  النبتة،  فوق  الشرقية  الشمالية 
حتت اجلدار الشرقي يد فتاة على نفس مستوى 
الصَّف العلوي. بينما يف مستوى الصف السفلي 
الشاب  ومبواجهة  الشرقي  اجلدار  نفس  وحتت 
متاماً، استطعنا الكشف على شخصية مهمة قد 
تكون هي الشخصيَّة احملوريَّة يف املشهد، وهي 
شخصية رجل بدا واقفاً مبعظم جسمه مواجهاً 
التلف،  ُفقِد رأسه وأرجله بسبب  أمامه،  للشاب 
من  الباقية  األجزاء  كامل  غّطى  لباساً  يرتدي 
نفقدها  مل  واليت  وجذعه،  كتفيه  عند  اجلسد 
يصل  رداءً  وضع  وقد  الكبرية،  الفجوة  ضمن 
من  عند خصره  األسفل  إىل  األمين  الكتف  من 
ت حول رقبته  اجلهة اليُسرى، ووضع عباءة التفَّ
وارتدَّت إىل اخللف عند كتفيه، وتدّل ثيابه على 
اللِّباس  ذ  نُفِّ وقد  األشراف،  ومن  نبيل  رجل  أّنه 
وصفراء  وقرميدية  مخرية  حجريّة  مبكعبات 
وبيضاء وسوداء بشكل خطوط طوالنيَّة ومنحنية 
لت حلقات متداخلة حول الرقبة. وعرضية، وشكَّ

فسيفساء  يف  املكعبات  حجم  اختالف  ح  يوضِّ تفصيل   :6 الشكل 
اجملدل، السويداء- سورية، أرشيف دائرة آثار السويداء 2007م.
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تنفيذ  إىل  الفنَّان  جلأ  التقنية  الناحية  من 
 (Opus تيسيالتوم  األوبس  بتقنية  األرضية 
اللوحة  تشكيل  يف  واستُخدم   ،)1(Tessellatum)
مكعبات من الرخام واحلجر الكلسي والقرميد، 
خلفيَّة  فاستخدم  5-10مم،  من  ترتاوح  بأحجام 
قياساً  كبرية  أبعاد  ذات  بيضاء  مكعَّبات  ذات 
األشكال  رصف  يف  استُخدمت  اليت  للمكعبات 
والنباتات، فلجأ إىل استخدام مكعبات بأبعاد من 
8-10مم يف اخللفية، بينما استَخدم يف تشكيل 
الشخصيات مكعبات ذات أبعاد من 5-8 مم، يف 
حني استَخدم مكعبات ذات قياس أصغر تصل إىل 

5مم لتشكيل الوجوه )الشكل 6(، وكانت املكعبات 
اليت استُخدمت بألوان متعددة األسود- األبيض- 
األخضر  الزهري-  القرميدي-  اخلمري- 

العفين- األصفر الداكن و الرمادي )الشكل 7(.

بعد إجراء سرب عند حافة اللوحة تبيّن لنا أنَّ 
الطبقات التأسيسية هي أربع طبقات فقط وليست 
مخس، وبسماكة ترتاوح بني 20-25سم، حيث جلأ 
مباشرةً  الرتاب  فوق  األرضية  جتهيز  إىل  الفنان 
بطبقة أوىل من احلجارة حبجم قبضة اليد وأكرب 
تُعترب  واليت  الكلسية  املونة  من  القليل  مع  قليالً، 
طبقة (Statumen)، ثم طبقة من املونة الكلسية اليت 
حتتوي على عدسية أصغر من احلصى واليت تُعترب 
طبقة (Nucleus)، ثمّ طبقة من املونة الكلسية اليت 
 ،(Bedding Layer) مّت الرصف عليها وهي طبقة
لتأتي أخرياً طبقة املكعبات (Tessellatum)، وهبذا 
جلأ الفنان إىل التغاضي عن وضع الطبقة الثانية 
طبقة  تُعترب  واليت  صغرية  حصى  تتضمّن  اليت 

(Rudus))2( )الشكل 8(.

هبا  قامت  اليت  واحلفريات  التنقيب  تقارير 
تقول  السويداء،  آثار  دائرة  يف  التنقيب  شعبة 

الشكل 7: تفاصيل تبني ألوان املكعبات املستخدمة يف تنفيذ فسيفساء موقع اجملدل، السويداء- سورية، تصوير وتنفيذ مهند الطويل 2010م.

الشكل 8: صورة توضيحية لتسلسل الطبقات التأسيسية لفسيفساء 
اجملدل، السويداء- سورية، تصوير ماهر اجلباعي 2010م.
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للعصر  وتؤرَّخ  مّحام  أرضية  هي  اللوحة  إنَّ 
الفرتة بدّقة، معتمدين يف  الروماني دون حتديد 
لديهم  ظهرت  اليت  األوىل  املعطيات  على  ذلك 
أّنه  على  البناء  ماهية  حتديد  إىل  دعتهم  واليت 
جزء من )مّحام روماني..؟(، لوجود قنوات املياه 
الشماليَّة،  اجلهة  يف  اللوحة  جبوار  وُجدت  اليت 
الرومانية..؟(،  )للفرتة  اللوحة  يؤرّخون  وجعلتهم 
املشهد  نوعية  على  هذا  اقرتاحهم  يف  معتمدين 
جسَّد  والذي  األرضية  يف  تصويره  متَّ  الذي 
من  اعتباره  مّت  والذي  عاريات،  فتيات  مشهد 
وقلَّت  الرومانية  الفرتة  يف  شاعت  اليت  املشاهد 
يف الفرتة البيزنطية، باإلضافة الستخدام الفنان 
للمكعبات الصغرية يف تشكيل وجوه الشخصيات 
بتقنية  مرتبطة  اعتبارها  متَّ  واليت  املشهد،  يف 
وهي   ،)3((Vermiculatum) فريميكوالتوم  أوبس 

من مزايا العصر الروماني.

على  أجريت  اليت  الفنية  الدراسة  خالل  من 
والتقارير  األوىل  املعطيات  ودراسة  اللوحة 
اخلاصة باحلفريات اليت قامت هبا شعبة التنقيب 
يف دائرة آثار السويداء، تبني وجود قنوات مياه يف 
يتم  ومل  الفسيفساء،  لوحة  من  الشماليَّة  اجلهة 
أو  تأكيد مهمتها اخلدمية إن كانت تعود حلمّام 
بيت سكين، ومعرفة وظيفة تلك القنوات مرتبط 

من  الغربية  اجلهة  يف  منهجية  حفريات  بإجراء 
وبالتايل  متاماً،  البناء  ماهية  لتحديد  اللوحة 
النتائج اليت مّت احلصول عليها ال تُؤّكد أنَّ الغرفة 
هي جزء من مّحام، وأنَّ هذه القنوات هي قنوات 

حلمّام روماني كما ذكرت تقارير التنقيب.

أنّ  تبني  أيضاً  الفنية  الدراسة  خالل  ومن 
وضعيات  يف  عاريات  فتيات  يُصوِّر  املشهد 
خمتلفة، بعضهنَّ جالسات على مقاعد، وأخريات 
حتمل  وأخرى  املسري  حالة  يف  وبعضهم  واقفات 
سلّة، فاملشهد حيتاج إىل الدراسة وال يبدو هناك 
أي مظهر من مظاهر االستحمام، خاصًة بوجود 
إىل  باإلضافة  الواقفني،  للرجلني  الشخصيتني 
مل  والذي  كتفه،  على  أداة  يضع  الذي  الشخص 
يتم حتديد وظيفته متاماً بسبب الفجوات الكبرية 
والتلف احلاصل على األرضيَّة، كما أنَّ االمتدادات 
شخصيَّة  أظهرت  اجلدران  حتت  أجريت  اليت 
الرجل اآلخر يف اللوحة والذي تبدو عليه مسات 
الثراء، والذي قد يكون صاحب املكان والشخص 
حاجبه  أو  تابعه  يكون  قد  أمامه  الذي  اآلخر 
)الشكل 9(، ورمبا تكون هي الشخصيَّة احملورية 
يف املشهد، واليت بتحديدها سيتمّ حتديد موضوع 

املشهد الذي قام الفنان بتصويره.

إنَّ العناصر املعمارية اليت اكتُشفت يف الغرفة 
خاصًة أساسات اجلدارين الشمايل واجلنوبي ال 
يُمكن االعتماد عليها كبعدين للغرفة، حبيث ميكن 
من خالهلما أن نستدلَّ على البعدين اآلخرين يف 
االعتماد  وبالتايل  والغربية،  الشرقية  اجلهتني 
على املقارنات مع مناذج معروفة وسائدة يف فرتة 
لتأريخ  مقاربة  إىل  الوصول  من  للتمّكن  معينة 
مها  املكتشفني  اجلدارين  أنّ  بسبب  اللوحة، 
أسفلهما.  للوحة  امتدادات  لوجود  الحقة  لفرتة 
واملوضوع الذي مّت تصويره يف املشهد الرئيسي مل 

الشكل 9: تفصيل من املشهد الرئيسي يف فسيفساء اجملدل، السويداء- 
سورية، تصوير ماهر اجلباعي 2010م.
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يتم حتديد ماهيته بعد وحيتاج إىل دراسة مُعمّقة 
ومقارنات واسعة، عليه تبني من خالل الدراسة 
املرجعية أنَّ املشاهد امليثولوجية ومشاهد العري 
ذات التأثريات الوثنية قد انتشرت بكثرة يف الفرتة 
البيزنطية يف منتصف القرن السادس امليالدي، 
ونالحظ  اجلنوبية،  سورية  منطقة  يف  والسيّما 
هذه املشاهد بكثرة يف العديد من األرضيات اليت 
ردهة  كفسيفساء  األردن،  يف  مادبا  يف  اكتُشفت 
اهليبوليتوس )الشكل 10(، وهي فسيفساء ترتبط 
الفن  أرباب  بأعمال  والفن  األسلوب  حيث  من 
امليالدي،  السادس  القرن  منتصف  مأدبا يف  يف 
والشعارات اليت فيها اخلاصة بشخصيات روما 
الذي  الفين  باألسلوب  ترتبط  ومأدبا  وغريغوريا 
ساد يف منتصف القرن السادس امليالدي أحناء 
اإلمرباطور  عهد  يف  البيزنطية  اإلمرباطورية 
جوستينيان)4(، ووصلت هذه الشعارات إىل مدينة 
مثل ما دبا، ومن املصنع نفسه نتج عدّة لوحات 
القرن  ملنتصف  تعود  ميثولوجية  مشاهد  فيها 
السادس امليالدي، كفسيفساء تاالسا ربّة البحر 
يف كنيسة الرسل)5(، وفسيفساء أخيل وفسيفساء 

املشهد الباخوسي)6( )الشكل 11( وغريها.

فئات  إىل  تعود  امليثولوجية  املشاهد  وهذه 
فنية واحدة، وهي أمثلة مشرتكة إمّا يف املوضوع 
التخطيطي  والفن  التقنية  يف  وإمّا  امليثولوجي 
والرمسي يف متثيل الصور ضمن خط من املكعبات 
إلظهار  العمودية  اخلطوط  من  وبعدد  السود، 
الفنان  يلجأ  حيث  والساقني،  البطن  عضالت 
من  واحدة  خلفية  على  الشخصيَّات  إىل رصف 
املكعبات البيضاء السميكة، وإبراز الصور بتقنية 
سطحية وقلَّة يف تنوُّع ألوان املكعبات)7(، ويالحظ 
استخدام الفنَّان نفس هذا األسلوب يف فسيفساء 
اجملدل، فنجده قد جلأ يف تصويره لألشكال إىل 
اخلمرية  املكعبات  من  خارجي  خبط  حتديدها 

مادبا-  اهليبوليتوس،  ردهة  فسيفساء  من  تفصيل   :10 الشكل 
األردن، عن PICCIRILLO Michele 1997، ص55.

الباخوسي، مادبا- األردن،  املشهد  11: تفصيل من فسيفساء  الشكل 
عن PICCIRILLO Michele 1997، ص 33.
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ثم جلأ إىل رصف  األجساد،  كامل حميط  على 
خبطوط  باملكعبات  لألجساد  الداخلي  الفراغ 
اخلارجية،  للخطوط  موازية  معظمها  يف  هي 
الداخلية  التفاصيل  باإلضافة إىل حتديد بعض 
اجلنسي  والعضو  الوجوه  وتقاسيم  كالثديني 
مع  يتطابق  وهذا  اخلمرية.  املكعبات  من  خبط 
نفس األسلوب يف فسيفساء صرِّين املعروضة يف 
متحف حلب، واليت تعود كذلك للقرن السادس 
امليالدي)8(، خاصًة يف املشهد الذي جيسّد والدة 
ربّة اجلمال واحلب فينوس، حيث يالحظ نفس 
األسلوب يف تصوير العضو اجلنسي إلهلة احلب 
واجلمال )الشكل 12(، مع الفتيات العاريات يف 
فسيفساء اجملدل، وبالتايل وباالعتماد على تلك 
املقارنات واملعطيات اجلديدة، ميكن اقرتاح تأريخ 
اجملدل  موقع  يف  املكتشفة  الفسيفساء  أرضيَّة 

للقرن السادس امليالدي.

دراسة احلالة الفيزيائية: 
حميط اللوحة عبارة عن تربة زراعية، تنخفض 
عن مستوى األرض احمليطة هبا خاصًة يف اجلهة 
أعلى  ونصف  مرتين  من  أكثر  ترتفع  اليت  الغربية 
من  جمموعة  وحتوي  األرضيَّة،  مستوى  من 
لنمو  مناسبة  بيئة  بالتايل  وهي  املثمرة،  األشجار 
جذور األشجار والنباتات ووصوهلا إىل األرضية، 
الزاوية  يف  عنب  شجرة  وجود  إىل  باإلضافة 
اجلنوبية الشرقية خلف اجلدار الشرقي للغرفة، 
باجتاه  كثيف  بشكل  اجلذور  منو  سبّب  ما  وهذا 
سبّبت  واليت  اإلعداد  طبقات  وضمن  اللوحة 
أضراراً للبنية التأسيسية، خاصًة اجلذور الشعرية 
طبقة  حتت  كثيفاً  منوّاً  هلا  وجدنا  اليت  الصغرية 
الشرقية  اجلنوبية  الزاوية  يف  مباشرةً  املكعبات 
للّوحة. وارتفاع مستوى الرتبة عن مستوى األرضية 
يف اجلهة الغربية، سَّبَب تسرُّباً كثيفاً ملياه األمطار 
البازليت،  اجلدار  عرب  اجلهة  تلك  يف  املتساقطة 
تعرّضها  وبالتايل  الفسيفساء  للوحة  ووصوهلا 
لرطوبة عالية، حيث لوحظ وجود الرطوبة بنسبة 
عالية وبشكل خاص يف الزاوية الشمالية الغربية 
سبَّب  مما   ،)13 )الشكل  الشرقية  والشمالية 
بالغًة للبنية التأسيسية وطبقات اإلعداد  أضراراً 
من  كبرية  مساحات  وفقدان  املكعبات،  ولسطوح 

املشهد الرئيسي من اللوحة.

ومن املشاكل احمليطة أيضاً أنَّ جدران الغرفة 
من  واملبنيَّة  الفسيفساء  لوحة  ضمنها  تقع  اليت 
للسقوط؛  آيلة  والطوب اإلمسنيت  البازلت  أحجار 
أسفلها،  املستقرة  غري  الزراعية  الرتبة  بسبب 
بالغة  أضراراً  سَيُسبِّب  اللوحة  فوق  وسقوطها 
هلا. باإلضافة إىل استخدام الغرفة لتكون حظرية 
تسرّب  وبالتايل  واألغنام،  كاألبقار  للحيوانات 
مستمر لفضالت تلك احليوانات إىل سطح اللوحة 
أمحاضاً  معها  حتمل  واليت  التأسيسية،  والبنية 

متحف  ين،  صرِّ فسيفساء  يف  فينوس  لإلهلة  تفصيل   :12 الشكل 
.BALTY Janine, 1990, Pl D حلب- سورية، عن
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املُستخدمة  الرابطة  املونة  تلف  تؤدّي إىل  خمتلفة 
أمالح  من  ل طبقات  وتُشكُّ األرضية،  تلك  لتثبيت 
خمتلفة على سطوح املكعبات. باإلضافة الستخدام 
لتغطية  احلديد  من  عوارض  فوق  التوتياء  ألواح 
تلك  تأكسد  الزمن  مع  الذي سبّب  األمر  الغرفة، 
األلواح والعوارض املعدنية يف أكثر من مكان نتيجة 
وسقوط  وحرارة،  رطوبة  من  اجلوية  الظروف 
على  األمطار  مياه  مع  التأكسد  آثار  من  الكثري 
املكعبات  سطوح  تعرُّض  وبالتايل  اللوحة،  سطح 

لتصبُّغات لونية من أكسيد احلديد )الصدأ(.

الطبيعية  السابقة  الظروف  تلك  بسبب 
ونسب  احلرارة  درجات  واختالف  واملناخية 
الرطوبة، تعرّضت األرضية جملموعة من املشاكل 
وسطوح  اإلعداد  وطبقات  التأسيسية  البنية  يف 

صها مبا يلي)9(: املكعبات ونلخِّ

املشاكل اليت تعّرضت هلا البنية التأسيسية:

اللوحة  من  كبرية  ومساحات  أجزاء  فقدان   -
مساحة  من   %40 يقارب  ما  نسبة  إىل  تصل 
اللوحة املكشوفة، وهي ختتلف بنسبة الفقدان 
لطبقة  فقدان  فيه  لوحظ  ما  فمنها  ودرجته، 
العالية  للرطوبة  نتيجة  وهذا  فقط  املكعبات 
وجذور البناتات الشعرية اليت وَجدت هلا مناخاً 
وسبّبت  مباشرةً  املكعبات  للنمو حتت  مناسباً 
لطبقة  فقدان  فيه  لوحظ  ما  ومنها  التلف، 
املكعبات وطبقة اإلعداد معاً، ومنها فقدان لكلِّ 

الطبقات التأسيسية كاملًة.
مع  عام  بشكل  الفسيفساء  حواف  تدهور   -
عند  املكعبات  لبعض  انفصال  مالحظة 

احلواف.

الشكل 13: صورة توضيحية لبعض املشاكل من رطوبة وتصّبغات لونّية واملتشّكلة على سطح املكعبات يف فسيفساء اجملدل، السويداء- سورية، 
تصوير ماهر اجلباعي 2010م.
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- وجود كسور متوسّطة العمق يف بعض األماكن 
طبقات  يف  وختلخل  املناخية  الظروف  نتيجة 

اإلعداد.
- وجود انفصال يف طبقات اإلعداد وحتت طبقة 
الرطوبة  نتيجة  املناطق  بعض  يف  املكعبات 

والعوامل اجلوية وجذور النباتات.
نتيجة  صغريتني  منطقتني  يف  هبوط  وجود   -

ختلخل طبقات اإلعداد السفليَّة.
- وجود انتفاخات يف بعض األجزاء نتيجة ضغط 
ما قد يكون بسبب سقوط حجارة السقف فوق 
األرضية يف جهة معينة من اللوحة، خاصًة مع 
وجود فجوات كبرية ضمن املشهد، وهو انتفاخ 

لطبقة املكعبات مع طبقات اإلعداد.

املشاكل اليت تعّرض هلا سطح اللوحة:

- وجود تصبّغات لونية مرتاكمة من أكسيد احلديد 
)الصدأ( وبنسب خمتلفة على مساحات واسعة 
من سطوح املكعبات، وقد لوحظ أّنها يف بعض 
األماكن ذات مساكة تصل إىل 1-2مم )الشكل 

.)13
- وجود أضرار خمتلفة كالتلف والتآكل تعرّضت 
اجلوية  الظروف  بسبب  املكعبات  سطوح  هلا 
وبدت  والصقيع،  احلرارة  درجات  واختالف 

واضحة يف بعض األماكن.
- وجود طبقة كلسية وملحية صلبة متشّكلة على 
سطوح املكعبات ختتلف يف طبيعتها عن طبقة 
الصدأ، وسببها األمالح املنحلة اليت خترج من 
الطبقات التأسيسية مع املاء عن طريق التبّخر 
لفضالت  باإلضافة  السطح،  على  وترتاكم 
حظرية  الغرفة  استخدام  بسبب  احليوانات 
للمواشي، وبالتايل امتصاص املكعبات وطبقات 
اإلعداد للحموض واألمالح املنحّلة ضمن تلك 

الفضالت وظهورها بشكل طبقات فوق سطوح 
املكعبات أو بينها، وغالباً ما تكون تلك الطبقات 
امللحية هي أمالح النرتات، اليت يسبّبها تواجد 
الفسيفساء يف ظروف بيئية مشاهبة كمصارف 
واحليوانات،  البشر  وفضالت  املاحلة  املياه 
وهي عادةً ما تكون صعبة التنظيف وال ميكن 
تنظيفها بالطرق الكيميائية وحتتاج إىل الطرق 

امليكانيكية )الشكل 14(. 

املعاجلة والتدّخالت امُلنجَزة)10(:
املهم  من  كان  تدخُّل  عمليّة  بأيِّ  البدء  قبل 
األفضل  للفهم  العمليَّات،  تلك  لكلِّ  التخطيط 
للفسيفساء وحلالتها، ولفهم التدخّالت السابقة 
ت عليها، ولتقييم وحتديد مستوى التدخّل  اليت متَّ
واملواد الالزمة. وعملية التخطيط تتطلّب إعداد 
صور وخمّططات خاصّة بالفسيفساء، باإلضافة 
ملدينة  اهلندسية  املخططات  من  االستفادة  إىل 
باملوقع،  احمليطة  األثرية  وللمباني  اجملدل 
آثار  دائرة  يف  اهلندسة  شعبة  لدى  املوجودة 
كافة  تسجيل  يف  منها  لالستفادة  السويداء، 
ويف  رصدها،  متَّ  اليت  احلفظ  وحاالت  املشاكل 

تسجيل كافة التدخّالت اليت ميكن القيام هبا.

املخططات  خالل  من  مت  الصدد  هذا  يف 
السابقة ربط موقع الفسيفساء مع املوقع بالكامل 
وكان  سابقاً،  واملدروسة  احمليطة  األثرية  واملباني 
للموقع  جديدة  وصُوَر  خمططات  إعداد  من  البدَّ 
املشاكل  كافة  ليتمّ حتديد وتسجيل  والفسيفساء، 
والتدخاّلت احلاصلة، وهذا تطلّب احلصول على 
ر  صورة مسقطيّة لكامل الفسيفساء، وبسبب تعذُّ
أخذها  تتطلّب  اليت  الصورة  تلك  أخذ  إمكانيَّة 
لوحة  منتصف  يف  نقطة  فوق  مرتفع  مكان  من 
اللوحة،  فوق  ترتفع  رافعة  وجود  أو  الفسيفساء، 
وهذا ما مل نستطع القيام به بسبب وجود السقف 
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تقسيم  إىل  جلأنا  األسباب  ولتلك  الغرفة،  فوق 
مساحة الفسيفساء إىل مربعات أو مقاطع متساوية 
ال تتجاوز املرت املربع الواحد )الشكل 3(، ثمّ أُخذت 
صُوَرٌ متتابعة لكل تلك املقاطع، حبيث أخذنا تلك 
الصور من ارتفاع واحد عن نقطة املنتصف وفتحة 
ثمّ متَّ  املقاطع،  لكّل  عدسة واحدة وإضاءة واحدة 
مجع كل تلك املقاطع مع بعضها بأنظمة احلاسوب 
للفسيفساء  كاملة  للحصول على صورة مسقطية 

بتحديد  قمنا  الصورة  هذه  وعلى   ،)4 )الشكل 
وتسجيل كافة املشاكل اليت متَّ رصدها ومتييزها 
على  مشكلة  لكل  مفتاح  ووضع  خمتلفة  بألوان 
للمشاكل  خاصة  هناك صورة  كانت  حيث  حدى، 
البيولوجية واألضرار يف البنية التأسيسيَّة، وصورة 
تعرَّض هلا سطح  اليت  للمشاكل واألضرار  خاصة 
املكعبات، وصورة خاصة للتدخّالت اليت قمنا هبا 

ملعاجلة تلك املشاكل )الشكل 15(.

ضمن برنامج املعاجلة اليت متَّ وضعه كان البدّ 
من إيقاف مسبّبات التلف اليت سبّبت أضراراً بالغة 
على لوحة الفسيفساء، فقمنا بإزالة شجرة العنب 
املوجودة جبانب الغرفة يف اجلهة الشرقية، وإتالف 
جذورها الكبرية، اليت كانت ممتدة فوق الفسيفساء، 
وبالتايل إيقاف جذورها الصغرية والشعرية املمتدة 

الشكل 14: تشّكل طبقات من األمالح والتكّلسات القاسية على سطوح املكعبات وفيما بينها، فسيفساء اجملدل، السويداء- سوريا، تصوير ماهر 
اجلباعي 2010م.

هلا  تعرضت  اليت  املشاكل  مناطق  تبني  خمططات   :15 الشكل 
الفسيفساء ومناطق التدخل واملعاجلة، فسيفساء اجملدل، السويداء- 

سورية، تنفيذ مهند الطويل 2010م.
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وطبقة  املكعبات  طبقة  بني  خاصًة  حتتها  بكثافة 
األماكن  بعض  يف  فصالً  سبّبت  واليت  الرصف، 
لتلك الطبقة عن طبقة الرصف، وبالتايل سبّبت يف 
بعض األحيان انفصال بعض املكعبات من أماكنها.

الفسيفساء  أولية لسطح  تنظيف  بعد عملية 
االنفصال  أماكن  بعض  تدعيم  إىل  اللجوء  مت 
مالط  حقن  بعملية  الفسيفساء،  طبقات  بني 
مقدار  بنسبة  والكلس،  الرخام  بودرة  من  كلسي 
الرخام وحملول  بودرة  الكلس ومقدارين من  من 
لكنَّ   ،%10 بنسبة  الربميال  األكريليكي  الالصق 
الفصل كان شعري جداً حبيث مل نستطع احلقن 
فقط  التدعيم  إىل  فلجأنا  الكلسي،  باملالط 
بنسبة   )AC33 )الربميال  األكريليكي  بالالصق 

10% لبعض األماكن )الشكل رقم 16(.

اخلارجية  احلواف  تدعيم  مت  ذلك  بعد 
قمنا  حبيث  الفجوات،  وحواف  للفسيفساء 
بعد  ثم  الرتاب جيداً،  تلك احلواف من  بتنظيف 
الكلسي  باملالط  بتدعيمها  قمنا  باملاء  ترطيبها 
احلجر  بودرة  من  ونصف  مقدار  من  املكوّن 
الكلسي ونصف مقدار من بودرة احلجر الكلسي 
الربكاني  احلجر  بودرة  من  مقدار  وربع  األصفر 

إليها  مضافاً  القرميد،  بودرة  من  مقدار  وربع 
مقدار  ونصف  املطفي  الكلس  من  مقدار  نصف 
من الكلس اهليدروليكي الصناعي. كما استعملنا 
نفس املالط السابق إلعادة تثبيت بعض املكعبات 
املنفصلة من مكاهنا يف وسط اللوحة ويف بعض 
إلعادة  استخدمناها  كما  الوسط،  يف  األماكن 
تثبيت جزء منفصل يف وسط اللوحة، حبيث قمنا 
قماش  قطعة  على  بالالصق  اجلزء  ذلك  بلصق 
وأزلناها من مكاهنا بعد جفاف الالصق، ثمَّ ُقمنا 
بتنظيف مكان االنفصال جيداً، ثم أعدنا تثبيت 
السابق  يف  كان  وكما  مكانه  يف  املنفصل  اجلزء 

باستخدام نفس املالط )الشكل 16(. 

أمّا املشكلة األساسية فقد كانت تلك الطبقة 
خمتلفة  وبدرجات  املرتاكمة  والتكلُّسات  امللحيَّة 
املكعبات،  سطح  على  هبا  البأس  مناطق  فوق 
من  الصدأ  سقوط  نتيجة  بعضها  نتج  واليت 
وبعضها  املكعبات،  على سطوح  املعدني  السقف 
ناتج عن الرطوبة العالية اليت تتعرّض هلا اللوحة 
باإلضافة  للغرفة،  الغربية  املنطقة  من  واآلتية 
ممّا  للمواشي  كحظرية  الغرفة  تلك  الستخدام 
تلك  وفضالت  ملخلّفات  كثيفاً  وجوداً  سبَّب 
املواشي فوق سطوح املكعبات، وبالتايل امتصاص 
تراكم  الذي سبّب  املخلّفات،  لتلك  املكعبات  تلك 
)الشكل  األماكن  بعض  يف  كثيفة  ملحية  طبقة 
صلبة  أّنها  تبيَّن  تنظيفها  باختبار  واليت   ،)14
املكعبات،  سطح  مع  ومتماسكة  جداً  وقاسية 
أخذ  إىل  الطبقة جلأنا  تلك  ماهية  من  وللتأّكد 
عيّنات لتحليلها يف املخرب الكيميائي ضمن خمابر 
النتيجة  العامة لآلثار واملتاحف، وكانت  املديرية 
احلديد  وجود  الطبقة  تلك  اختبار  عملية  يف 
وجود  وبالتايل   ،)17 )الشكل  كثيفة  بدرجة 
أجزاء ومناطق متفرقة من سطح الفسيفساء قد 
تراكمت عليها آثار الصدأ، ومناطق أخرى تتواجد 

سورية،  السويداء-  اجملدل،  فسيفساء  املعاجلة-  أعمال   :16 الشكل 
تصوير وتنفيذ ماهر اجلباعي 2010م.
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عليها طبقة ملحية؛ نتيجة خروج األمالح املنحلّة 
واملمتصّة من الطبقات التأسيسية حتت طبقات 
املكعبات، وخروجها أثناء عملية التبّخر وتراكمها 
الظروف  نتيجة  املكعبات  سطح  على  وتصلّبها 
املناخية والفرتة الزمنية الطويلة، واليت تبيّن أّنها 
حتتاج إىل بعض الكمّادات الكيميائية والتنظيف 
يف  ستكون  العملية  وهذه  إلزالتها،  امليكانيكي 
حبفظ  النهائي  القرار  أخذ  بعد  الحقة  مرحلة 
وترميمها  اقتالعها  أو  املوقع  ضمن  الفسيفساء 

يف املخرب ليتمّ عرضها يف املتحف.

نفس  استخدمنا  فقد  للفجوات  بالنسبة  أمّا 
استخدمت  اليت  النسب  وبنفس  الكلسي  املالط 
يف تدعيم احلواف واألجزاء املنفصلة، واليت بدت 
للفسيفساء،  العام  والشكل  اللون  مع  منسجمة 
الرتاب  من  الفجوات  تلك  تنظيف  مت  حيث 
واألوساخ املوجودة ضمنها ثم ملئها باملالط على 

نفس مستوى املكعبات.

يف املرحلة النهائية مت توثيق كّل تلك التدخُّالت 
وتسجيل  واملخّططات  الفوتوغرافية،  بالصّور 
خمتلفة  وبألوان  عليها،  التدخّالت  وجود  أماكن 
بسهولة  ومتييزها  إليها  الرجوع  ميكن  ومفاتيح 
من قبل االختصاصيني والفنيني)11( )الشكل 15(.

وبعد  األعمال،  تلك  كل  من  االنتهاء  بعد 
املعطيات  ودراسة  واحمليط  اللوحة  دراسة 
حتت  للفسيفساء  امتدادات  وجود  أّكدت  اليت 
إمكانية  وبالتايل  والغربي،  الشرقي  اجلدارين 
القيام بأعمال تنقيب موسّعة حول موقع اللوحة، 
للغرفة  السابقة  الوظيفة  بإلغاء  قرار  اتِّخاذ  فتمّ 
باستعماهلا كحظرية للمواشي، وإعادة ردم اللوحة 
مبواد مدروسة وطريقة علمية منهجية صحيحة 
تُؤّثر  أن  اليت ميكن  التلف  حلفظها من مسبّبات 
عليها حلني العمل عليها يف املستقبل، ومن تلك 
اجلدران  حجارة  تداعي  من  اخلوف  املسبّبات 
فوق اللوحة واليت ستسبّب تلفاً كبرياً للفسيفساء، 
املرتفعة  الغربية  املنطقة  من  املتسرّبة  والرطوبة 

فوق مستوى سطح الفسيفساء.

إعادة دفن الفسيفساء)12(:

الغرفة  استخدام  مبنع  القرار  أخذ  بعد 
للعمل  الفسيفساء  وحفظ  للمواشي،  كحظرية 
اللجوء  مت  مؤّقتاً،  دفنها  وإعادة  مستقبالً  عليها 
ومعتمدة  مدروسة  علمية  منهجية  تطبيق  إىل 
عاملياً يف حفظ وإعادة دفن أرضيات الفسيفساء 
املواقع األثرية، حبيث قمنا بوضع طبقة من  يف 

الشكل 17: نتائج التحاليل املخربيَّة لعينات من فسيفساء اجملدل، السويداء- سورية، حتليل باسل ميهوب وتنفيذ الصورة مهند الطويل 2010م.
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األمالح  من  اخلايل  املزار(  )رمل  النهري  الرمل 
فوق سطح املكّعبات بسماكة 15سم، وهي طبقة 
فوق  تتجمَّع  أن  ميكن  اليت  الرطوبة  من  ختّفف 
لنمو  مالئمة  غري  بيئة  وهي  الفسيفساء،  سطح 
جذور النباتات وسهلة التنظيف يف املستقبل. ثم 
فصلنا تلك الطبقة من رمل املزار بشبك مصنوع 
من مادة األلياف الزجاجية )الفيرب غالس(، ذي 
تزيد عن 1مم، كطبقة فصل بني رمل  ثقوب ال 
نفسه  املوقع  تراب  من  التالية  والطبقة  املزار 
 ،)18 رقم  )الشكل  25سم  ّعن  تقل  ال  وبسماكة 
والفائدة من الشبك هو منع منو جذور النباتات 
اليت قد تنمو ضمن طبقة الرتاب اليت حتتوي على 
إىل  وصوهلا  منع  وبالتايل  النباتات،  بعض  بذور 
سطح املكعبات، ثمّ قمنا يف هناية العمل بتغطية 
قدر  للحدِّ  النايلون،  من  بغطاء  املعدني  السطح 
اإلمكان من تسرّب مياه األمطار إىل السقف، ثم 
تسرّهبا إىل سطح الفسيفساء عرب طبقات الردم.

وإعادة  والتدعيم  الرتميم  أعمال  هناية  يف 
كلِّ  حول  الالزمة  التقارير  بإعداد  قمنا  الدفن، 
تلك األعمال، وتقديم العديد من التوصيات اهلامة 
للحفاظ على اللوحة يف موقعها، وضمان سالمتها 

حلني العمل عليها يف املستقبل ومن ضمنها:

- جتهيز إضبارة استمالك للموقع بأسرع وقت 
ممكن، الحقاً لقرار االستمالك األويل السابق، 
للتمّكن من استكمال أعمال التنقيب يف املوقع 
الغربية،  بشكل كامل وبشكل خاص يف اجلهة 
لكشف امتدادات اللوحة حتت اجلدران، علماً 
أنّ اللوحة موجودة يف حرم منزل حيتوي على 

عناصر معمارية أثرية ظاهرة.
أرضية  على  احلاوية  الغرفة  استخدام  إلغاء   -

الفسيفساء كحظرية للمواشي.
تبني  واليت  املتداعية  احلديثة  اجلدران  إزالة   -
امتدادات  لكشف  اللوحة،  فوق  مبنية  أّنها 
وللتمّكن  بالكامل،  أبعادها  وحتديد  اللوحة 
من إجياد حلٍّ ملشكلة تصريف املياه يف اجلهة 
الغربية ومعاجلة مشاكل الرطوبة، عِلماً أنَّ هذه 
باقي  على  التلف  استمرار  تسبّب  قد  املشاكل 

أجزاء اللوحة.
املعامل  مع  وربطه  املوقع  إلدارة  دراسة  إعداد   -
الدار  املدفن،  )الكنيسة،  اجملاورة  األثرية 
لوحة  عرض  إمكانية  ودراسة  الرومانية....( 
يف  للزوّار  وتقدميها  موقعها  يف  الفسيفساء 
تدعيم  أعمال  استكمال  بعد  وذلك  املستقبل، 
وصيانة األجزاء اجلديدة ووضع مظلّة مناسبة 

حلمايتها واحملافظة عليها.

اجملدل،  فسيفساء  دفن  إلعادة  اسُتخدمت  اليت  املواد   :18 الشكل 
الطويل  السويداء- سورية، تصوير وتنفيذ ماهر اجلباعي ومهند 

2010م.
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ماهر اجلباعي، مهند الطويل، نسرين البوظةفسيفساء اجملدل

احلواشي:
1- األوبوس (Opus): مصطلح التيين يعين يف اإليطالية (Opera) أي )عمل – نتاج(، واستعمل كي يشري إىل 
األنواع املختلفة من األعمال اجلدارية واألرضية الرومانية. يسبق التسمية املعطاة للتقنية اعتماداً على عدة 
املواد. واألوبوس تيسيالتوم  تلك  الفين لرصف  وبالنظام  املكونة هلا  املواد  تتعلق مبواصفات  تقنية،  معطيات 
 (Opus Tessellatum)هـي األرضيـة الفسيفسائيـة املرصوفـة مبكعبـات ترتاوح بني 5و20مم للضلع الواحد، 

أو  الكلسي  أو احلجر  الرخام  وتتكون من  وتُسمّى مكعبات،  بعضها  وتُرصف متجاورة جبانب  شكلها منتظم 
 FIORENTINI Roncuzzi Isotta, اخلزف أو الزجاج، وقد بدأ استخدامها منذ القرن الثالث قبل امليالد. عن

.1984, p. 19-20

2- هذه التسميات هي يونانية األصل، أُطلقت على الطبقات اإلنشائية املكونة للوحات الفسيفساء، وترتبط من 
حيث التسمية بنوع وحجم املواد املُكوِّنة من مادة رابطة ومُتمِّمات 

4مم،  من  أصغر  مكعبات  فيها  يستعمل  اليت  التقنية  (Opus Vermiculatum) هي  فريميكوالتوم  األوبوس   -3
وتُستخدم يف رصف املناطق الدقيقة يف اللوحات الفسيفسائية وخاصة اإلمبليما (Emblema) اليت حتتوي 
ذ مبكعبات ملوَّنة دقيقة وصغرية احلجم تصـل أحياناً إىل حدود 1 ملم للمكعب الواحد،  رسوماً ومشاهد تُنفَّ
وتتميَّز بدرجات لونية خمتلفة، وقد اشتهرت يف الفرتة الرومانية، وبدأ استخدامها منذ هناية القرن الثاني قبل 

FIORENTINI Roncuzzi Isotta, 1984, p. 20 امليالد. عن

4- ميشيل بيشريللو )1993(: املرجع السابق، ص 59. 

5- ميشيل بيشريللو )1993(: املرجع السابق، ص 99. 

Michele PICCIRILLO (1997), P. 53-93 -6

7- ميشيل بيشريللو )1993(: املرجع السابق ص 137.   

Janine BALTY (1990). P. 83 -8

9- حتديد املشاكل يف البنية التأسيسية وسطح الفسيفساء وحتديد مسبّبات التلف هي خربات مّت اكتساهبا من 
خالل مشاركاتنا يف دورة بالد الشام خالل مواسم العمل من 2002-2005م، واليت هي إحدى اتفاقيات التعاون 
الدويل جنوب- جنوب يف  التعاون  األوربية متمثلة مبؤسسة  واملفوضية  واملتاحف  لآلثار  العامة  املديرية  بني 

إيطاليا (CISS)، ومدرسة مادبا للفسيفساء ومركز أرحيا لرتميم الفسيفساء بفلسطني.  

10- املعاجلة اليت قمنا هبا هي خربات مكتسبة على مدى ثالث عشرة سنة يف حقل احلفظ والصيانة، وضمن 
مشاريع ودورات دولية وحتت إشراف خرباء واختصاصيني يف جمال صيانة وحفظ الفسيفساء من مؤسسة 
األيكروم ومعهد غييت للصيانة (GCI) يف لوس أجنلوس، واملعهد األثري للحفظ يف روما CCA، واملركز الدويل 

للرتميم يف روما، ومتحف الفاتيكان. 
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11- إجناز هذه املخططات وحتديد تلك املشاكل والتدخالت بالتسميات املعتمدة دولياً والصادرة عن معهد غييت 
للصيانة (GCI)، وهي خربة عملية مّت اكتسباها حتت إشراف خرباء دوليني من معهد غييت يف لوس أجنلوس، 
ضمن الدورة التدريبية إلدارة وحفظ الفسيفساء يف املواقع األثرية مبراحلها الثالث يف موقع صور يف لبنان ويف 
روما ضمن مؤسسة األيكروم يف عامي 2010و 2011م ضمن مشروع موزايكون واتفاقية التعاون بني املديرية 

العامة لآلثار واملتاحف ومؤسسة غييت ومعهد غييت للحفظ والصيانة ومؤسسة األيكروم.  

12- طريقة إعادة الدفن واملواد املستخدمة وخواص كل مادة هي مدروسة ومعتمدة عاملياً ومطبّقة عملياً خالل 
أعمال الدورة التدريبية إلدارة وحفظ الفسيفساء يف املواقع األثرية السابقة الذكر وحتت إشراف خرباء دوليني 

من مؤسسة األيكروم ومعهد غييت للصيانة يف لوس أجنلوس.  

املراجع:
تقارير دورة بالد الشام لرتميم الفسيفساء مواسم 2002-2005م.

تقارير التنقيب الصادرة عن دائرة آثار السويداء 2007م.
ُكتيِّب تدريب الفنيني لصيانة الفسيفساء يف موقعها األصلي، صادر عن معهد غييت للرتاث بالتعاون مع املعهد 

الوطين للرتاث يف تونس، لوس أجنلوس 2008م. 
ميشيل بيشريللو1993: مأدبا كنائس وفسيفساء، نقله إىل العربية ميشيل صباح، جورج سابا، أنطون عيسى، 

مطبعة اآلباء الفرنسيسكان، القدس.

Balty J.1990 : la mosaïque de Sarrin (Osrhoène), Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris.

Michele P. 1997: The Mosaics of Jordan, American Center of Oriental Research, second 
Impression,.

Roncuzzi I F. 1984: Il Mosaico, materiali e tecniche dale origini ad oggi, Ravenna, Italy.
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حباضرة  االنتقال  مبكان  الصعوبة  من 
التاريخ،  أعماق  يف  جذورها  ضاربة  عسكرية 
العيش،  وشظف  بالصرامة  مكوناهتا  وتفيض 
حناياها  يف  حتمل  جمتمعية  ثقافية  واحة  إىل 
وموروثات  وثقافات  وفنون  علوم  وأرقى  أمسى 

الشعوب.

هو حال قلعة دمشق مثلها مثل سائر القالع 
املميز  موقعها  أنَّ  غري  العسكرية،  واحلصون 
اليامسني«  »دمشق  األقدم  العاصمة  قلب  يف 
املدينة  شطري  بني  الوصل  مهزة  وتشكيلها 
احلديث واملوغل بالقدم، جعل من عملية ترميمها 
وإعادة تأهيلها حتدٍّ حضاري ألمانتنا باحملافظة 
متطلّبات  تلبية  إىل  هبا  واالنتقال  أصالتها،  على 

ادمون العجي، أمحد البوش، سوسن خليفة
املديرية العامة لآلثار واملتاحف

يبني البحث، وانطالقًا من إدراكنا املطلق ألهمية تراثنا احلضاري، جتربة ميدانية 

لعملية ترميم وإعادة تأهيل قلعة دمشق واالنتقال بها إىل تلبية متطلبات عاملنا املعاصر 

الذي يضج باحلداثة ويتطلع خلدمة االنسانية، مستفيدين من خربات الكثري من الباحثني 

من  عدد  يقّدمها  التأهيل،  إعادة  خطة  بلورة  يف  كبري  بشكل  ساهموا  الذين  األجانب 

املنشأة  هذه  وحتويل  نقل  إطار  يف  إجنازها  مّت  اليت  املداخالت  تفاصيل  حول  الباحثني 

احلضارية األصيلة إىل جمّمع ثقايف يّشع باحلضارة واحلداثة.

عاملنا املعاصر هذا الذي يضج باحلداثة ويتطلّع 
خلدمة اإلنسانية.

انطالقاً من هذه القناعة ومن إدراكنا املطلق 
بوتقة  من  يشّكله  وما  احلضاري،  تراثنا  ألمهية 
جامعة انصهرت ومتازجت فيها حضارات الشرق 
لآلثار  العامة  املديرية  فتحت  القدمية،  والغرب 
بني  والتعاون  واللقاء  احلوار  أبواب  واملتاحف 
خمتلف ممثلي هذه احلضارات »مّثقفني وباحثني 
وعلماء...«، لإلدالء بدلوهم فيما خيتص بعمليات 
تراه  الذي  الرتاث،  هلذا  التأهيل  وإعادة  الرتميم 
على  ومؤكدة  قاطبة،  األرض  لشعوب  حّقاً  ملكاً 
اهلوية املشرقية والوطنية هلذا الرتاث يف أي منتج 

من منتجات هذا التعاون. 

معايري التدخل يف عملية الرتميم وإعادة التأهيل
يف قلعة دمشق
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جملة العلم والرتميم العدد 1

تأهيل  إعادة  بعملية  اخلاصة  املقومات 
قلعة دمشق: 

كما أشرنا يف املقدمة بأنَّ قلعة دمشق ال ختتلف 
باجلوهر عن أقراهنا من القالع أو املباني أو املواقع 
خصوصيته  موقع  لكل  أنَّ  غري  األخرى،  األثرية 
املكانية والظرفية اللتني ميتاز هبما عن سواه، ممّا 
لبناء  اخلصوصية  هذه  من  االنطالق  يستدعي 
خطة إعادة تأهيله. وما نقصده هنا باخلصوصية 
والوظيفية  التارخيية  املوقع  مكانة  هو،  املكانية 
املوجود  واحمليط  يشغله  الذي  اجلغرايف  واحليّز 
فيه، ومكوناته املعمارية وقيمه اجلمالية والثقافية 
وغريها، وأمّا الظرفية فنقصد هبا احلالة اإلدارية 
والبشرية والعلمية الدراسية احمليطة باملوقع. وهنا 
حريٌّ بنا التنويه إىل أنَّ هذا التصنيف الذي نسوقه 
يف هذا املقال ينطلق من معايشتنا للواقع احلقيقي 
لرتاثنا، وحتديداً ملوقع قلعة دمشق، وال نقدّمه على 
أّنه هنج علمي أكادميي يتوجّب تعميمه وااللتزام به، 
األمد  وإّنما هو ترمجة صادقة عن جتربة طويلة 
هذا  يف  والعاملني  الباحثني  من  جمموعة  عاشها 

املوقع ملا يزيد عن العشرين عاماً. 

- على الصعيد التارخيي والوظيفي: 

املعمارية  مبكوناهتا  دمشق  قلعة  متثل 
احلضور  عن  الوجود  نادرة  حالة  اآلن  القائمة 
االنتقالية  للمرحلة  والواضح  املتسلسل،  الزمين 
العصور  وفرتة  الكالسيكية  الفرتة  هنايات  بني 
العربية  احلضارة  فرتات  طيلة  وكذلك  الوسطى، 
فمن   ،)1 )الشكل  هذا  يومنا  حتى  اإلسالمية 
الرئيسية  الساحة  يف  املنجزة  التنقيبات  خالل 
تأّكد حضور  الشرقية،  اجلنوبية  وزاويتها  للقلعة 
الفرتة  تعود إىل  اليت  املعمارية  البقايا  العديد من 
الرومانية والبيزنطية، متّثل أساسات أسوار تعود 

النصر  لباب  القديم  املوقع  وجتاور  الفرتة  لتلك 
عند مدخل سوق احلميدية احلايل، وكذلك القبو 
املنخفض الذي يقع يف الزاوية اجلنوبية الشرقية 
كدار  البيزنطية،  الفرتة  يف  بناؤه  يُرجّح  والذي 
عبادة، نظراً للعثور على شواهد عديدة تشري إىل 
يُشاهد بوضوح حضور أجزاء كبرية  ذلك. كذلك 
من أساسات أسوار يعود تارخيها إىل ما قبل حصن 
اللنب العائد للقرن العاشر، ورمبا تكون أموية أو 
بيزنطية، وما أضافه حلضور بوابة قوسية بازلتية 
منخفضتني  جانبيتني  بوابتني  بقايا  مع  مرتفعة 
وهي  الكالسيكية،  العمارة  تصميمها  يف  حتاكي 
الشمايل  الدخول  اجلنوبية جملمع  تقع يف اجلهة 
احلايل للقلعة. أمّا ما أثبتته الدراسات والتنقيبات 
على  دليل  خري  فهو  العاشر،  القرن  حصن  عن 
املوقع،  هذا  يف  العباسية  الفرتة  هنايات  حضور 
فكم جديراً أن يكون حضور الفرتة األموية مؤّكداً 
ودمشق كانت عاصمة األمويني إبّان تلك الفرتة. 

اإلسالمية  للحضارة  الزمين  احلضور  يتتابع 
ويتجلّى  انقطاع،  بدون  الوسطى  العصور  فرتة  يف 
اليت  السلجوقية،  القلعة  خالل  من  بوضوح  ذلك 
درج الباحثون قدمياً على اعتبارها احلصن األول 
مباني  وتتميز  للسالجقة،  إمارة  ودار  املدينة  يف 
ومنشآت هذه القلعة باالستخدام املكّثف لعناصر 
الكالسيكية،  للفرتة  تعود  ملباٍن  حجرية  وفقرات 
حاضرة  أطالهلا  أو  املباني  هذه  لبقاء  يشري  ممّا 
يف  السلجوقي  اإلنشاء  زمن  حتى  اجلوار  يف 
فهي  األيوبية  القلعة  أمّا  عشر.  احلادي  القرن 
الصرفة،  العسكرية  العمارة اإلسالمية  حبق فخر 
القلعة احلالية رغم  وهي حاضرة يف كل مفاصل 
الذي  اململوكي،  احلضور  بعبق  الحقاً  امتزاجها 
مِنعًَة.  صالبتها  وعلى  رونقاً  رونقها  على  أضاف 
تتالشى األمهية العسكرية للقلعة رويداً رويداً إبّان 
الفرتة العثمانية، فتتدرّج من معقٍل عسكرٍي دفاعٍي 
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ادمون العجي، أمحد البوش، سوسن خليفةمعايري التدخل يف عملية الرتميم وإعادة التأهيل يف قلعة دمشق

إىل ثكنة عسكرية، ودوُر إقامةٍ لضباط اإلنكشارية 
العثمانية،  الدولة  ومقاومي  لثوار  مُعتقٍل  إىل  ثمّ 
وتتكرّس هذه الوظيفة يف فرتة االنتداب الفرنسي 
أبقت  واليت  املستقلة،  السورية  الدولة  إىل  وصوالً 
على استخدامها كسجن مركزي ملدينة دمشق حتى 

منتصف مثانينيات القرن العشرين املنصرم.

ملكانة  أعاله  املقتضب  سردنا  من  يهمّنا  ما 
ووظيفة القلعة عرب تارخيها، هو ما أوحت به إلينا 
هذه احلقائق، من أفكار ال بدّ من تضمينها واألخذ 
ونقلها  املوقع  تأهيل  إعادة  إعداد خطة  أثناء  هبا 
خالل  من  ذلك  جتلّى  حيث  املتلّقي،  إىل  بأمانة 
إدراج بند خلق احلديقة األثرية للموقع على حدود 

احملافظة  وكذلك  للقلعة،  املقرتح  املتحفي  املسار 
على شواهد حاضرة عن الفرتات التارخيية اليت 
مرّت هبا القلعة إن كانت بنائية أو كتابية كاحملافظة 
على عبارتي »سجن القلعة« عند املدخل الشرقي، 
برج  عند  )Cellules-املنفردات(  عبارة  وكذلك 
الدخول الشرقي السلجوقي. مل يتوّقف استحضار 
األمهية البالغة للقيمة املكانية والوظيفية للقلعة 
عند هذا احلد، بل ذهبنا أبعد من ذلك باقرتاحنا 
ساحتها  يف  والتنقيب  الكشف  عمليات  إيقاف 
الرئيسية عند احلدود اليت وصلت إليها؛ لإلبقاء 
لألجيال  علمية  كذخرية  املتبقية  املساحات  على 
كنوز  اكتشاف  يف  واملشاركة  للمسامهة  القادمة 
املكان.  املتعاقبة على  للحضارات  أخرى  تارخيية 

الشكل 1: التسلسل التارخيي لقلعة دمشق.
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الشكل 2: املخطط التوجيهي لقلعة دمشق الطابق األرضي.

وترفيهية  جمتمعية  نشاطات  إقامة  تقرّر  كما 
يف  مقاهٍ  مدينة،  »مسرح  املساحات  هذه  على 
اهلواء الطلق، معارض حرة...اخل«، وذلك لتمكني 
أبناء اجملتمع والسواح من ارتياد هذه الساحات، 
خالل  من  واحلضارة  التاريخ  عبق  واستنشاق 
جلسات هتيَّأ يف هذه األماكن، وتبقى متاحة طيلة 

ساعات اليوم. أيضاً ساهم استحضار هذا املقوم 
أمهية  من  مثلته  وما  للقلعة  والوظيفي  املكاني 
كانت  بأّنها   - تارخيها  واقتصادية عرب  جمتمعية 
إقامة-كلُّ هذا ساهم  إمارةٍ وبيت ماٍل ومقر  دار 
بشكل  وإّنما  الوظائف،  استحداث هذه  إعادة  يف 
حمدّث، من خالل إقرار إسناد وظائف ونشاطات 
اقتصادية يف جنبات القلعة كاألسواق والنشاطات 

البنكية وغريها )الشكل 2 (. 

- على الصعيد اجلغرايف واملوقع العام: 

كيف ال يكون للموقع اجلغرايف للقلعة األمهية 
الكربى يف إجناز خطة إعادة تأهيلها، وهي املوقع 
القدمية،  املدينة  جنبات  يف  مساحة  األرحب 
وتشغل مربعها الشمايل الغربي وتقارب مساحتها 
اهليكتارات األربعة، إضافة لتوّضعها يف قلب املدينة، 

الشكل 3: خمطط إلعادة تأهيل جانب من قلعة دمشق.
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مشرفًة على كل أرجائها، ومشّكلًة مهزة الوصل بني 
شطريها القديم واحلديث، وصمّام وصل شرياهنا 
الثقافية  حاضرهتا  بني  املمتد  احلضاري  الثقايف 
بدمشق«  الوطين  »املتحف  عاملياً  األهم  األثرية 
وكنوز احلضارة يف املدينة القدمية. كيف ال يكون 
هذا عندما يطالعك على حدودها الغربية النصب 
ممتطياً  األيوبي،  الدين  صالح  للقائد  التذكاري 
الدمشقي  سيفه  ومسّتالً  األصيل  العربي  جواده 
وشاخصاً حنو دار عدهلا، معلناً برجاءٍ انتهاء زمن 
واحة  خللق  وممهّداً  احلضارات،  بني  الصراعات 
سالم تعّم أرجاء األرض لتنعم شعوهبا بازدهاٍر ميثل 

خالصة تطور حضارات األمم. 

الشرقية، حيث  هذا وختومها  يكون  ال  كيف 
روحانية  بفيض  تألقاً  يزداد  اإلهلي  النور  فيض 
يوحنا  القديس  وضريح  الكبري  أمية  بين  مسجد 
بردى  رقراقاً  ينساب  حيث  ومشاالً  املعمدان، 
بأشهر  احلياة  تضج  وجنوباً  واحلياة،  اخللود 

أسواق العامل احملمودة »سوق احلميدية«. 

احلضور  هذا  أمهية  وصف  على  أتينا  لقد 
حتمية  إىل  منه  لننطلق  للقلعة،  القريب  للمحيط 
البعيد  احمليط  مع  احمليط  هذا  بربط  التفكري 
القلب  تشكل  اليت  العاصمة،  للمدينة  واألعم 

هذا  فإجناز  واحلداثة،  احلديثة  لسورية  النابض 
اسرتاتيجية  وبنظرة  بعمق  التّطلع  يتّطلب  الربط 
واخلدماتية  االقتصادية  املتطلبّات  جلهة  أبعد 
املرورية  احلالة  أمهها  ومن  الربط،  هلذا  الالزمة 
وشبكة املواصالت، ال سّيما احلديثة منها واملتمّثلة 
خبطوط نقل قطارات األنفاق املزمع تنفيذها، ممّا 
دعانا للتواصل مع اجلهات املعنية، إلدراج إحداث 
القلعة  من  بالقرب  الشبكة  هلذا  مركزية  حمطة 
لتساهم يف خدمة السياحة الداخلية واخلارجية. 

هذا  عند  والبحث  التفكري  حدود  تقف  مل 
احلد، بل ذهبنا بعمق للعمل على دمج هذا اجملمع 
اخلطة  هذه  خالل  من  حتقيقه  املأمول  الثقايف 
تنظيمه  حالة  شكلت  الذي  القريب،  حميطه  مع 
العمراني املعقدة حتدٍّ كبري يف وجه هذا اهلدف، 
فعملنا على دراسة حماور الوصول واالنتقال بني 
خلق  على  عملنا  وكذلك  وحميطه،  اجملمع  هذا 
فضاءات خدمية وبيئية »مرائب الوقوف، مقاهي 
احلدائق  الوصول،  ومسارب  خمارج  الرصيف، 
العامة...إخل«. وهكذا تتأّكد األمهية البالغة هلذا 
التأهيل  إعادة  وإعداد خطة  دراسة  املعطى عند 
عن  منسلخاً  يبدو  ال  حتى  موقٍع  أو  مبنىً  ألي 

حميطه )املخطط رقم:3 و4(. 

الشكل 4: خمطط إلعادة تأهيل جانب من قلعة دمشق.
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- على الصعيد املعماري والتنظيمي: 

التنظيمية  واحلالة  املعماري  املخطط  يعترب 
األثري  املبنى  أو  للموقع  الداخلية  والعمرانية 
العامل األبرز يف توجيه خطة إعادة التأهيل جلهة 
إسناد الوظائف اجلديدة لفراغاته، حيث إنَّ هناك 
متطلّبات خاصة بكل وظيفة، فمثالً: عندما تسند 
وظيفة متحفية لفراغ ما، يتطلّب ذلك تأمني مساٍر 
مستمٍر ومُيسٍّر يصل هذه الفراغات بعضها ببعض؛ 
لتشّكل سلسلًة بنائيًة تستوعب هذه الوظيفة وتؤمّن 
ومراكز  الوصول  لنقاط  حتديدٍ  من  متطلبّاهتا 
ومعاجلات  االنسيابي،  احلركة  ومسار  اخلدمات 
نقاط الوصل بني الفراغات والسويات...اخل، كذلك 
األمر بالنسبة لتجمّعات املعارض املؤّقتة أو املراكز 
وما  الزيارة اجملانية  أو مسارات  البحثية،  العلمية 
إىل هنالك من نشاطات خمتلفة ميكن أن حيتضنها 

املنشأ أو املوقع. 

وعلى هذا األساس مّت التوجه يف خطة إعادة 
تأهيل قلعة دمشق إىل عزل السويات العليا من 
أربع  من  القلعة  أبراج  تتكون  ما  فغالباً  مبانيها، 
سويات الستخدامها يف نشاطاتٍ غري مجاهريية، 
كمركز  كبرياً  بشرياً  حضوراً  تستدعي  ال  أي 
األحباث الدويل أو ورشات التدريب املختصة...

النشاطات  حضور  تكثيف  مّت  بينما  إخل، 
اجلماهريية يف السويتني األوىل والثانية، كاملسار 
املتحفي واملسار اجملاني، ومواقع املعارض املؤقتة 
ومسارات  العامة  الرتفيهية  النشاطات  وساحات 
من  وغريها  والثقافية،  االقتصادية  االستثمارات 

نقاط اخلدمات والرعاية الصحية. 

كذلك أيضاً، ونظراً لضرورة ممايزة الوظائف 
املسندة للمنشآت وتعيني حدود مساراهتا حفاظاً 
على خصوصية كلٍّ منها، مّتت اإلفادة يف حاالت 
الرئيسية  املداخل  ومواضع  املباني  من  االنقطاع 

ساهم  ممّا  الشاقولية،  والفصل  الوصل  ونقاط 
إىل حدٍّ كبري يف بلورة خطة اإلدارة واالستثمار يف 

املوقع بالشكل األمثل. 

وكادر  اإلداري  الصعيد  على   -
اإلعداد البشري: 

ال شكَّ بأن التمرّس يف أداء مهمة ما، يساعد 
لإلجناز،  الالزمة  الزمنية  الفرتة  تقليص  على 
والتمرّس يأتي كنتيجة حتمية لعملية تأهيل حمكمة 
تكرار  مع  وهكذا  خملصة،  ممارسة  حالة  تتبعها 
عملية املمارسة املخلصة نصل إىل حالة التمرس. 
أتينا على ذكر هذه القناعة لنوّضح أمهية التأهيل 
على  املطلوبة  للمهام  للتصدي  بالعمل  واإلخالص 
كافة الصعد، فكم جديراً بنا رصد أمهية هذا األمر 

على صعيد التعامل مع اإلرث الثقايف. 

األثرية  املواقع  تأهيل  إعادة  دراسات  تعترب 
حديثة العهد يف قطرنا مقارنة مع الدول األوروبية، 
األمر الذي استدعى توجّه اجلهات املعنية يف إدارة 
تأهيل  على  الدول  تلك  مع  للتعاون  الرتاث،  هذا 
الكوادر العلمية يف خمتلف االختصاصات املتعلقة 
اتفاقات  من  العديد  نسج  وكذلك  اجملال،  هبذا 
التدريبية  الدورات  وإجناز  معها  العلمي  التعاون 
يف  واالخنراط  لكوادرها  واخلارجية  الداخلية 
املنظمات  ترعاها  اليت  املشرتكة،  الرتاثية  الربامج 
الثقايف.  اإلرث  على  باحلفاظ  املختصة  الدولية 
االستقرار  ألمهية  أيضاً  اإلشارة  هنا  ويهمّنا 
اإلداري والوظيفي للكوادر املؤهّلة ومدى انعكاس 

ذلك إجيابياً على حالة اإلنتاج املنتظرة. 

وباالنتقال للحديث عن احلالة اخلاصة اليت 
نقدّم هلا هنا » قلعة دمشق«، فإننّا وبكل تواضع 
نعتربها جتربة رائدة يف هذا اجملال تفتح الطريق، 
إن مل تكن قد فتحته، أمام جتارب أخرى ستطال 
االعتذار  مع  كله  هذا  الرتاثية.  مواقعنا  كافة 



73

ادمون العجي، أمحد البوش، سوسن خليفةمعايري التدخل يف عملية الرتميم وإعادة التأهيل يف قلعة دمشق

التأخري  على  والعامة  املعنيني  كافة  من  املسبق 
اململ )قرابة العشرين عاماً( يف الوصول إىل هذه 

اخلطة إلعادة تأهيل املوقع. 

على  أتينا  اليت  املقومات  كّل  توافرت  لقد 
عملها  فكادر  دمشق،  قلعة  يف  أعاله  ذكرها 
العشرين عاماً، وعُمل  منذ قرابة  مستقر نسبياً 
العام  من  اعتباراً  تباعاً  عناصره  تأهيل  على 
1998م، واتفاقات التعاون العلمي نسجت خلدمة 
هذا اهلدف منذ هنايات تسعينيات القرن املاضي، 
العام  هناية  حتى  متواصل  بشكل  واستمرّت 
خمتلف  من  الباحثني  تواجد  أتاح  ممّا  2010م، 
خطة  إجناز  يف  سامهوا  الذين  االختصاصات، 

عملية إعادة تأهيل املوقع. 

احلضور  هذا  أضفاها  اليت  اإلجيابية  رغم 
مراحل  يف  األجانب  واملختصني  للباحثني  املميز 
الكثري  أنَّ  إاّل  التأهيل للموقع،  إعداد خطة إعادة 
هذه  إعداد  واجهت  قد  واملطبّات  التباينات  من 
واملدرسة  الفرنسية  املدرسة  مها  التوجّهات، 
من  يُحلَّ  أن  التباين  هلذا  بدَّ  ال  وكان  اإليطالية، 
خالل توجّه علمي وطين مسؤول، يكون األقدر على 
تقييم وإقرار اخلطة األمثل اليت تراعي وحتافظ 
املشرقي، وقد مت  الرتاثي  املعلم  على أصالة هذا 
اليت  واملسؤولة  الفاعلة  املسامهة  ذلك من خالل 
قام هبا أعضاء الكادر الوطين املكلف هبذا العمل. 

والدراسات  األحباث  صعيد  على   -
واملراجع القدمية واألرشيف: 

مشروع  أليَّ  جيدة  بيانات  قاعدة  توافر  إنَّ 
التعمّق  على  وحتّفز  يسراً،  انطالقته  يف  جتعل 
تشّكل  اليت  احلقائق  عن  التقصّي  يف  املوجّه 
القاعدة األساس لبناء هذا املشروع، وعليه فإنَّ 
واليت  وتنوعها،  التارخيية  املصادر  يف  الوفرة 
من  تبعها  وما  العاشر  للقرن  أقدمها  يف  تعود 

وباحثني  لرحّالة ومستشرقني  مصادر ودراسات 
بالعشرات،  عددها  يُقدَّر  واليت  هذا  يومنا  حّتى 
الشهية  استفزاز  على  كبري  بشكل  سامهت  قد 
البحثية يف وقتنا هذا وقدمت العديد من الوثائق 
تأهيل  إعادة  خطة  وإجناز  مشروعنا  إلغناء 
متوفرة  تكن  امليزة مل  إنَّ هذه  باحلقيقة  القلعة. 
للمواقع األخرى، فأغلب املواقع يقتصر أرشيفها 
على بعض الذكر من مؤرخي العصور الوسطى، 
وصفية  معمارية  دراسات  األحوال  أحسن  ويف 
دمشق  قلعة  أمّا  العشرين،  القرن  ملنتصف  تعود 
املعمّقة  األحباث  من  للعديد  كانت مسرحاً  فقد 
القرن  بدايات  منذ  املتقنة  الصورية  واألرشفة 
بدراسة  )سوبرهنايم(  بداية  قام  عشر.  التاسع 
)فولتزجنر  األملانيان  الباحثان  ودخل  نقوشها 
وفاتزجنر( يف العام 1917م أسوارها ووصفا حاهلا، 
وتبعهما الباحث الفرنسي )جان سوفاجيه( وقدّم 
دراستني حتليليتني ملنشآهتا، ومن ثمّ جاء الباحث 
نظامها  ودرس  كينغ(  كاثكارت  )د.ج.  الربيطاني 
الدفاعي املتطور، وبعده الباحث السوري د. عبد 
القادر الرحياوي الذي قدّم دراسة حتليلية معمّقة 
كموضوع لرسالة الدكتوراه، وصوالً إىل أطروحة 
الدكتوراه حول التحليل املعماري التارخيي ملباني 
األمريكي  الباحث  أعدّها  اليت  ونقوشها،  القلعة 
املعمارية  األحباث  واستُكملت  شيفيدن(،  )بول 
والوظيفية على يد املعماري األملاني )هانس بيرت 
تأهيل  إلعادة  األول  التصور  خطَّ  الذي  هانش( 

املوقع. 

نستطيع  تقدميه،  سبق  ملا  موجزة  كخالصة 
أن نستنتج مدى األمهية البالغة والدور األساس 
الذي أدّاه كلُّ مّقوٍم من املّقومات االَنفة الذكر يف 
املسامهة بتوجيه وإجناز خطة إعادة تأهيل قلعة 

دمشق.
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معايري التدخل يف عملية الرتميم: 
سبق لنا يف اجلزء األول من هذا املقال وعرَّفنا 
باملقومات املوجَّهة خلطة إعادة تأهيل املوقع، وهي 
يكتنزه من  وما  املوقع،  مليزات  استقراء  كناية عن 
نفائس معمارية وتارخيية، وكذلك احلالة البشرية 
والبحثية املرتبطة به، وهذه كلّها مكونات ومقومات 
هة للخطة، أمّا عملية الرتميم واملعايري  معنوية موجَّ
املادية  احلالة  متّثل  فهي  تنفيذها  أثناء  املطبّقة 
»الفيزيائية« لالنتقال باملوقع ومكوناته من احلالة 
واملادية  الفيزيائية  احلالة  إىل  عليها  هو  اليت 

املنشودة واملربجمة يف خطة إعادة تأهيله. 

أيّ  وثائق  يف  تطالعنا  مصطلحات  زمحة 
أثري،  موقع  أو  مبنىً  للتدخل يف  يهدف  مشروع 
بناء... التأهيل، إعادة  التدعيم،  »الرتميم،  فمنها 

إخل« ويف حبثنا هذا نقصد بعبارة »معايري الرتميم«: 
تندرج  فيزيائية،  مداخلة  الناظمة أليّ  الضوابط 
أعاله. هذه  واملصطلحات  العناوين  أيٍّ من  حتت 
انطلقت  الحقاً،  ذكرها  على  سنأتي  اليت  املعايري 
أصالة  احرتام  اثنتني مها:  قاعدتني  من  مجيعها 
املوقع (Authenticity)، واإلمكانية القصوى للعودة 
 .(Reversible) عن املداخلة إىل نقطة انطالقها

:(Authenticity) أواًل: احرتام أصالة املوقع

وُيقصد هبا االعتبارات الواجب مراعاهتا عند 
إقرار أي مداخلة فيزيائية على املباني أو املوقع، 

منها: 

والتارخيية  األثرية  التقصّيات  كافة  إجناز   -
والتقنية، قبل تطبيق أي مداخلة على العناصر، 
اللقى،  ودراسة  والتوثيق  التنقيب  كعمليات 
مع  املقارنة  ودراسات  البناء  تقنيات  ودراسات 

مباٍن مشاهبة والدراسات التارخيية...إخل. 

- احملافظة على احلضور التارخيي لكافة املراحل 
الزمنية اليت مرّت على العنصر أو املبنى قدر 
والتعدّيات  املداخالت  كافة  وإزالة  املستطاع، 

حديثة العهد. 
بعدم  الدّّقة  وتوّخي  املداخالت  يف  احليادية   -
كحالة   - األصيل  العنصر  على  التشويش 
املداخلة  تطبيق  جراء   - احلديثة  اإلغالقات 

احلديثة. 
احلديثة  املداخالت  متييز  إمكانية  مراعاة   -

املطبّقة على العناصر األصلية. 
- توحيد املادة والشكل العام لإلضافات اخلدمية 

احلديثة على املنشآت »اإلغالقات«. 
- عدم املساس بالعناصر األصلية ووضع حاجز 
احلديثة يف  املداخالت  مواد  وبني  بينها  عازل 
عليه  حفاظاً  األصل،  إلخفاء  االضطرار  حال 
الدميومة  بداعي  اجلديد  العنصر  وإظهار 

كحالة األرضيات. 
- استخدام املواد احلديثة املتوافقة جلهة اخلواص 
الفيزيائية والكيميائية مع تلك األصلية يف حال 

التماس املباشر بني االثنني. 
أشكال  استخدام  من  االنطالق  مراعاة   -
يف  األصلية  الزخرفية  العناصر  ومواصفات 
احلديثة  للمداخالت  العام  الشكل  إعطاء 

واملستجدّة على العنصر أو املوقع. 
- تأمني سالمة النوى الداخلية للعناصر املعمارية 
استقرار  على  حفاظاً  أسقف..(  )جدران، 

املنشآت. 
- اللجوء إىل عمليات إعادة البناء يف حدوده الدنيا 

وذلك لضرورات إنشائية أو وظيفية ملحّة. 
تأمني  يف  املعدني  التدعيم  على  االعتماد   -
خمفية  وبطريقة  للعناصر  اإلنشائية  السالمة 

قدر املستطاع. 
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- القبول باستخدام املواد والتقنيات احلديثة يف 
»من  اخلدمية  لألعمال  التحتية  البُنى  تأمني 
الضعيف...«  والتيار  والتدفئة  اإلنارة  شبكات 
مع ضرورة إخفاء القسم األعظم منها بطريقة 

تسمح بإجناز أعمال الصيانة بسهولة. 
وسالمة  األمان  الدولية جلهة  املعايري  اعتماد   -
عند  اإلنذار  املراقبة،  »أنظمة  واملوقع  الزوار 
اإلنارة  الطوارئ،  خمارج  والسرقة،  احلريق 

الطارئة، الزجاج املضاعف املقسّى...«. 

:(Reversible) ثانيًا: قابلية عكوسية املداخالت

هي  العكوسة  املداخالت  بالتعريف، 
تنفيذها من  بعد  إزالتها  اليت ميكن  املداخالت 
دون املساس بأصالة العنصر أو املوقع. واألمر 
املقصود من تطبيق هذه القاعدة، هو التدقيق 
على  فيزيائية  مداخلة  أي  اقرتاح  قبل  الشديد 
املمكنة  االحتماالت  كافة  واستحضار  األثر، 
للوصول إىل النتيجة املرجوة، ليُصار بعد ذلك 

إىل اختيار األفضل منها. 

عند االلتزام بتطبيق هذه القاعدة تنتفي تقريباً 
وتصبح  مداخلة،  أي  تنفيذ  عن  للعودة  احلاجة 
حينها حبكم غري املوجودة، وباحلقيقة ميكن اعتبار 
هذه القاعدة باحلالة الفلسفية نادرة الوجود على 
حدوثها  إثر  يرتّتب  ما  بسبب  وذلك  الواقع،  أرض 
من مطبّات وخسائر وهدر. وأكثر من ذلك، ميكن 
بعض  يف  القاعدة  هذه  تطبيق  استحالة  مواجهة 
السالمة  وتأمني  كالتدعيم  اإللزامية،  املداخالت 
اإلنشائية للمباني فمثالً: كيف ميكن ألعمال حقن 
تقويتها  هبدف  املعمارية  للعناصر  الداخلية  النوى 
وإعادة االستمرارية ألوساطها بأن تكون عكوسة؟ 
أو كيف ميكن لعملية تدعيم عنصر ما باستخدام 
الشدّادات املعدنية أو إنشاء دعائم مساندة هبدف 
من  نقلها  يف  املسامهة  أو  األمحال  توزيع  إعادة 

عندها  اإلجابة  تكون  ببساطة  عكوسة؟  تكون  أن 
»حتوّل هذه القاعدة من إنقاذية إىل ختريبية«.

ميكن  النادرة،  احلاالت  بعض  ويف  أّنه  غري 
اللجوء لتطبيق مفاعيل هذه القاعدة دون اعتبار 
ذلك هدراً أو ختريباً انطالقاً من اعتبارات ثالث: 

تارخيية  أو  أثرية  حقائق  أو  معطيات  ظهور   -1
ما  تعديٍل  إجراء  احرتامها،  يقتضي  جديدة 
وهي حاالت نادرة احلدوث، وخيضع تطبيقها 
العتبارات عديدة غري حمسومة القرار. مثال: 
القاعة  قبّة  بنية  حول  مؤّكدة  وثائق  ظهور 

األيوبية. 
2- يعترب علم الرتميم واملواد املستخدمة فيه من 
يتيح  مّما  للتطور،  القابلة  التجريبية  العلوم 
ثبت  إذا  فيما  ما  الرتاجع عن مداخلة  إمكانية 
كما  املنشأ،  على  السليب  تأثريها  أو  ضررها 
حصل مع بدايات تطبيقات هذا العلم، عندما 
نطاق  على  البورتالندي  اإلمسنت  اسُتخدم 
واسع يف عمليات التدعيم والرتميم، واليت أدّت 
إىل تآكٍل وتلفٍ كبريٍ يف العناصر املطبّق عليها، 
والتوصية  املداخالت  هذه  إلزالة  دفع  ممّا 
بتجنّب استخدام هذه املادة. وانطالقاً من هذا 
ميكن أن نواجه يف املستقبل إشكاليات مشاهبة 

هلذه تقضي احلاجة بالرتاجع عنها. 
3- ظهور تقنيات جديدة تقضي احلاجة بتطبيقها 
واستبدال األجيال القدمية منها، وهذه احلالة 
ختتص تقريباً باملداخالت اخلدمية واملداخالت 

اليت تُعنى بسالمة وراحة الزوار. 
برغم التباين بالطروحات املقدّمة أعاله، نعود 
ونؤّكد بأنَّ مقولة »قول الشيء ونقيضه هراء« ال 
مكان هلا هنا، ألنَّ هذا التحليل الذي أتينا عليه يف 
هذه الفقرة، إّنما هو تفسري مسبق عن التساؤالت 
الكثرية املمكن طرحها حول هذه القاعدة، وعليه 
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فإّننا نتمسّك هبا ونؤّكد على احرتامها علنّا نواكب 
الصواب يف أغلب خياراتنا. 

يف  التدّخل  ملعايري  العملية  التطبيقات 
عملية الرتميم يف قلعة دمشق: 

العام  اإلطار  أعاله  املوصوفة  املعايري  تشّكل 
إعداد  املكلفة  الفنية  اجملموعة  حترّك  حلدود 
من  تنفيذها،  على  واإلشراف  الرتميم  مشاريع 
تقاس  أعمال  بنود  إىل  املعايري  هذه  ترمجة  خالل 
هبا الكمية وتقدر التكلفة، استناداً إىل املخّططات 
اهلندسية اليت تعدّها هلذه الغاية. وعليه ال بدَّ ألي 
بندٍ من بنود األعمال أن يراعي تلك املعايري ويتوافق 
معها، ممّا خيلق انسجاماً تاماً باملداخالت املنّفذة 
على املباني بغضِّ النظر عن اجملموعة الفنية اليت 
قامت بذلك أو زمن التنفيذ، فمثالً األعمال املنّفذة 
أضابريَها  أُعدَّت  املتحفية  الزيارة  حمور  على 
متَّ  كما  فنّية خمتلفة،  ثالثُ جمموعات  التنفيذية 
من  أنَّه  غري  خمتلفة،  زمنية  فرتات  يف  تنفيذها 
املشاريع  هذه  بني حدود  التمييز  الصعوبة مبكان 

الثالثة نتيجة االنسجام املطلق فيما بينها. 

سنّقدم فيما يلي عرضاً لتصنيف جمموعات 
تنفيذها  مّت  اليت  أو  إجنازها،  املمكن  األعمال 

وضوابطها العامة: 

اإلشغاالت  بإزالة  اخلاصة  البنود  جمموعة   -
احلديثة »أعمال بيتونية، ردميات...« 

- جمموعة البنود اخلاصة باحملافظة على البقايا 
األثرية واملنمنمات والعناصر الزخرفية.. واليت 
فنّية  جمموعات  قبل  من  بتنفيذها  يُوصى 
خمتصّة، كلٌّ حبسب اختصاصه كحالة البحرة 
املركزية يف القاعة األيوبية ومقرنصات وتيجان 
وقاعة  الشرقية  الرئيسية  البوابة  وأعمدة 
األعمدة وكذلك الزخارف اجلصّية »الستوك« 
يف سقف برج الدخول الشرقي وكافة النقوش 

التارخيية )الشكل5 (.
وترميم  بتنظيف  اخلاصة  البنود  جمموعة   -
بني  أعماهلا  وتتوّزع  احلجرية:  الواجهات 
التنظيف باملاء الفاتر أو الرمل الدقيق املضغوط 
)Micro Finage(، وحقن الفواصل وتعويض 
السطوح  معاجلة  ثمّ  ومن  فيها،  املفقودة  املؤن 
النهائية مبواد التقوية والعزل سيليكات االيتيل 
والتصاق  امتصاص  ملنع   )Ethyl silicate(
املفيد  ومن  باهلواء.  احملمولة  امللونة  املواد 
التنظيف  عملية  مراعاة  بضرورة  هنا  التذكري 
ألمهية اإلبقاء على أثر الزمن على الواجهات، 
وعدم التنظيف اجلائر للوصول هبيئة الواجهات 
ملا كانت عليه زمن اإلنشاء. وكذلك احملافظة 
وُجدت  إن  وتقويتها  التزينية  الفواصل  على 

)الشكل 6(. 
التدعيم  بأعمال  اخلاصة  البنود  جمموعة   -
أعمال  جمموعة  وهي  والتقوية:  اإلنشائي 
إعادة  خالل  من  املنشآت  تقوية  إىل  هتدف 
املباني  أنَّ  سّيما  ال  ألوساطها،  االستمرارية 
املستمرة،  غري  األوساط  من  تُعترب  احلجرية 
نتيجة بنيتها الشرائحية ووجود مساحة كبرية 
من  وكذلك  مكوناهتا-.  بني  التماس  لسطوح 

والعناصر  واملنمنمات  األثرية  البقايا  على  احملافظة   :5 الشكل 
الزخرفية.
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إىل  تستند  معمّقة هبذا اخلصوص،  ومنذجة 
الفيزيائية  اخلواص  حول  ميدانية  تقصّيات 
اقرتاح  ثمّ  ومن  اإلنشاء،  ملواد  وامليكانيكية 
املداخالت  يف  اعتُمد  وقد  األجنع.  احللول 
هذه  إىل  للوصول  دمشق  قلعة  يف  املنّفذة 
الغاية على مبدأ الشدّادات الفوالذية مسبقة 
 ،)7 )الشكل  الصدأ  ضد  واملعاجلة  اإلجهاد 
لعناصر  الداخلية  النوى  أعمال حقن  وكذلك 
املنشآت«،  معظم  يف  حصل  كما   « املنشآت، 
إضافة  إىل  اللجوء  مّت  استثنائية  حاالت  ويف 
دعامات أو جدران حجرية كحالة قبوة الربج 

)12( )الشكل 8 (. 
- جمموعة بنود األعمال اخلاصة برتميم وإعادة 
جمموعة  وهي  املفقودة:  احلجرية  البُنى  بناء 
البنى  بعض  وتقوية  لتدعيم  هتدف  أعمال 
بتوزيع  اخللل  نتيجة  املتضررة،  احلجرية 
أو  ببنيتها  لضعف  أو  »كالسواكف«  األمحال 
املرامي،  كحاالت  بشرية  تدخّالت  نتيجة 
وإزالة بعض اجلدران هبدف توسعة الفراغات، 
ملا  الوضع  بإعادة  يقضي  مّما  الفتحات،  أو 
وتوازنه  املنشأ  أصالة  على  حفاظاً  عليه  كان 

اإلنشائي )الشكل 9(. 

الشكل 6: توضيح لعملية احمافظة على الفواصل التزينية وتقويتها.

الشكل 7: الشّدادات الفوالذية مسبقة اإلجهاد واملعاجلة ضد الصدأ.

بشكل  ونقلها  احلموالت  توزيع  إعادة  خالل 
متّطلبات  لذلك ظهرت حديثاً  أسلم. إضافة 
تقوية املنشآت حلمايتها من الزالزل مبا فيها 
األثرية، مّما يقتضي إجناز دراسات إنشائية 
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باألرضيات  املتعلّقة  األعمال  بنود  جمموعة   -
وهي  الشاقولية:  الوصل  نقاط  ومعاجلة 
جمموعة أعمال تُعدّ بأغلبها إضافات حديثة، 
يف  والدميومة  السهولة  تأمني  إىل  ترمي 
استخدام املوقع من قبل الزوّار، واحملافظة على 
األرضيات والعناصر املعمارية األساسية سليمة 
وإن كانت دفينة، وميكن أن يُستخدم يف إجنازها 
مواد بنائية أو حجرية أو خشبية أو معدنية أو 
ويراعى  الكهربائية.  كاملصاعد  حديثة  آليات 
واألصلية  األساسية  البنى  عزل  تنفيذها  عند 
عن  املداخالت،  هذه  مع  التماس  من  املنشأ 
»أطروفة  أو حجري  رملي  طريق وضع فاصل 
حجرية«، يتبعه فاصل نسيجي )جيوتيكستايل( 
أو  األساسية  األرضيات  بني  تفصل  حتى 
اجلدران )الشكل 10(، وهذه املداخالت. تتوزع 
أطاريف،  مصّنعة،  أرضيات  بني  األعمال  هذه 
خشبية،  أو  حجرية  رامبات  حجرية،  تباليط 
مصاعد  أو خشبية،  معدنية  أو  أدراج حجرية 
ومنّصات كهربائية...إخل، كما تُنّفذ األرضيات 
للوظيفة  تبعاً  أكثر  أو  طبقتني  من  حتديداً 

املطلوبة منها )الشكل 11(. 
وهنايات  األسطح  عزل  أعمال  بنود  جمموعة   -
وهي  املطري:  الصرف  وأعمال  اجلدران 
إضافات  بأغلبها  تُعدّ  أعمال  جمموعة 
املطبّقة  بتلك  شبيهة  ملعايري  ختضع  حديثة، 
أصالة  على  احملافظة  جلهة  األرضيات  على 
العزل  مواد  استخدام  إليها  ويُضاف  العناصر، 
األمطار  تصريف  جماري  تأمني  مع  املائي 
احلجرية  احمليط  وحواجز  امليول  ودراسات 

)الشكل 12 (. 
وهي  احلديثة:  اإلغالقات  بنود  جمموعة   -
إضافات  بأغلبها  تُعد  أعمال  جمموعة  أيضاً 
الفراغات  وعزل  محاية  إىل  هتدف  حديثة، 

الشكل 8: دعامات أو جدران حجرية لقبوة الربج 12.

احلجرية  البنى  بعض  وتقوية  تدعيم   9 الشكل 
املتضررة.

فاصل  يتبعه  حجري،  أو  رملي  فاصل   :10 الشكل 
نسيجي جيوتيكستايل حتى تفصل بني األرضيات 

األساسية أو اجلدران.
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الفراغية  اخلصوصية  وإعطاء  حميطها  عن 
وتتمّثل  إليها،  املسندة  للوظيفة  تبعاً  منها  لكَلّ 
ومرامي  املناور  وأغطية  والنوافذ  بالبوابات 
السهام وتعويضات الفتحات السماوية املفقودة 

»القباب مثالً« )الشكل 13(. 
هذه  تنفيذ  يف  احلديثة  املواد  اعتُمدت  وقد 
املسندة  للوظائف اجلديدة  اإلغالقات خدمًة 
هذه  ماهية  من  التيّقن  ولعدم  للمباني، 
املعدن  استخدام  واعُتمد  قدمياً.  اإلغالقات 
املزخرف مع الزجاج يف الفتحات واإلغالقات 
اهلامة »القباب البديلة، بوابة املدخل الشرقي 
األيوبية«،  للقاعة  اجلنوبي  واملدخل  الرئيسي 
بينما مّت استخدام املقاطع املعدنية اخلفيفة أو 
متمّمات الكروم مع الزجاج املقسّى املضاعف 
الرمي  وفتحات  والنوافذ  األبواب  لكافة 

واملناور. 
واخلدمية:  التحتية  البنى  بنود  جمموعة   -
متطلّبات  تليّب  اليت  البنود  من  جمموعة  وهي 
اإلنارة  من شبكات  للقلعة،  اجلديدة  الوظائف 
والتدفئة واالتصاالت وأنظمة التيار الضعيف، 
واملرافق اخلدمية والصحية وهي مجيعها تُنّفذ 

بأحدث التقنيات املتاحة )الشكل 14 (.

للوظيفة  تبعًا  أكثر  أو  األرضيات من طبقتني  تنفيذ   :11 الشكل 
املطلوبة منها.

الشكل 12: تأمني جماري تصريف األمطار ودراسات امليول وحواجز 
احمليط احلجرية.

الشكل 13: محاية وعزل الفراغات عن حميطها وإعطاء اخلصوصية 
الفراغية لكلَّ منها تبعًا للوظيفة املسندة إليها.

بأحدث  منفذة  للقلعة  اجلديدة  الوظائف  متطّلبات   :14 الشكل 
التقنيات احلديثة.
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ختامًا: 

جامعة  خالصًة  قدّمنا  قد  نكون  أن  نأمل 
وموجهّة عن جتربتنا الطويلة يف العمل يف قلعة 
دمشق، مستفيدين من خربات الكثري من الباحثني 
األجانب الذين سامهوا بشكل كبري يف بلورة خطة 

إعادة التأهيل هذه، راجني أن تكون هذه املقالة 
زمالؤنا  يقدّمها  قادمة،  علمية  ملقاالت  فاحتة 
يف  إجنازها  مّت  اليت  املداخالت  تفاصيل  حول 
إطار نقل وحتويل هذا املنشأ احلضاري األصيل 
إىل جممّع ثقايف يشّع باحلضارة واحلداثة.. واهلل 

ويل التوفيق. 
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كونها  خاصة  معاجلة  يتطلب  العضوي  املنشأ  ذات  األثرية  املواد  وترميم  حفظ  إن 

تشمل على أنسجة سريعة التحلل بفعل العوامل احلّية وغري احلّية، فاألخشاب مثاًل تدخل 

يف صناعة العديد من اللقى األثرية، سواء كمادة خام يف أعمال النحت اخلشيب، أو كمادة 

حاملة كما يف األيقونات أو كجزء من العمل نفسه، ولكونها تعترب جزء من تراثنا املادي 

األثري اهلام فقد مت تسليط الضوء من خالل هذا املقال على التعريف باخلشب وأنواعه، 

حفظه  و  صيانته  يف  املتبعة  والطرائق  تدهوره  على  املؤثرة  التلف  عوامل  إىل  باإلضافة 

ليستمر ألكرب فرتة ممكنة.

مرَّ باإلنسان على وجه البسيطة قرون طويلة، 
املستخلصة  املواد  الكثري من  منافع  عَرف خالهلا 
من النباتات واحليوانات، سواءً كانت يف حياهتا أم 
بعد موهتا، فربع الكثري منهم يف طرائق احلصول 
املواد شيوعاً  أكثر هذه  واستخدامها. ومن  عليها 
عن  عبارة  هي  واليت  األخشاب،  بيئتنا  يف  جند 
هذه  سُمّيت  وقد  عضوي.  منشأ  ذات  مرّكبات 
املركبات بالعضوية الحتوائها على ذرات الكربون 
واهليدروجني أو ذرات الكربون واهليدروجني مّتحدة 

أسباب تلف األعمال اخلشبية األثرية وصيانتها

األكسجني  مثل  قليلة  خمتلفة  أخرى  ذرات  مع 
والفلور. حيث تتضمّن املواد العضوية كّل املنتجات 
واحليواني،  النباتي  الوسط  من  النابعة  الطبيعية 
فهي إذاً تتشّكل من خالل انقسام اخلاليا لتكوين 
النسج اليت ختتلف عن بعضها، عن طريق شكلها 
طبيعة  هلا  لتصبح  الكيميائي،  تركيبها  وطبيعة 
نوعية خاصة هبا .حيث ميكننا أن نفرّق من ضمن 
املواد العضوية أنسجة التخزين والدعم والتوصيل 

عند النباتات واليت نسمّيها األخشاب.
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األخشاب  على  حبثنا  خالل  من  سنتعرّف 
وأنواعها، باإلضافة إىل عوامل تلفها احلية وغري 
األعمال  معاجلة  أساليب  يف  وسندخل  احلية، 
وكيفية  املسبّب،  للعامل  تبعاً  اخلشبية  الفنية 
وفق  اخلشب  من  املتضرّرة  األجزاء  معاجلة 
فرتة  ألطول  عليها  واحلفاظ  احلديثة،  الطرائق 
املاضي  يف  تراثنا  من  جزءاً  متّثل  كوهنا  ممكنة 

واحلاضر واملستقبل.

األخشاب:

األخشاب هي أحد أهم املوارد الطبيعية ومن 
واستعماالً يف جماالت  شيوعاً  اخلام  املواد  أكثر 
واألعمال  الورق  وصناعة  واألثاث  كالبناء  عدّة، 
الفنية والنحتية، ويُؤتى به من النباتات اخلشبية 
حنو  حتتل  اليت  والشجريات  األشجار  وحتديداً 
الكرة  سطح  من  مربعاً  مرتاً  كيلو  مليون   30
األرضية. تتكوّن األخشاب بشكل عام من أنسجة 
وكذلك  واألشكال،  األحجام  يف  ختتلف  وخاليا 
يف مساكة جدراهنا حسب الوظيفة اليت تؤديها. 
اخلاليا  فتتكون  اخللوي  الرتكيب  حيث  من  أمّا 
اخلشبية من مركبات كيميائية خمتلفة كالسللوز 

واهليميسللوز)1( واللجنني)2( )الشكل 1(.

فنجد  والرتبة  املناخ  باختالف  األخشاب  تتنوّع 
إىل  تنتمي  واليت   ،(softwood) الطرية  األخشاب 
 ،(cypress) كالسرو  )الراتنجيات(  املخروطيات 
والسوّيّد.  الشوح   ،(cedar) األرز   ،(pine) الصنوبر 
الداخلية  النجارة  األنواع يف  أخشاب هذه  تستعمل 
لألبنية. واألخشاب القاسية (hardwood) كاملشمش 
تُستعمل  واليت  وغريها،  والتوت  والزيتون  والليمون 

يف جنارة األثاث واألعمال الفنية والنحت وغريها.

أهمية األخشاب يف األعمال الفنية:
يف  القدم  ومنذ  السوريون  احلرفيون  برع 
من  العديد  صناعة  يف  اخلشب  مادة  استخدام 
أهم  من  تُعترب  اليت  السورية  التقليدية  الفنون 
واملتأّثرة  األجيال،  عرب  املوروثة  الشعبية  املظاهر 
عرب  األخرى  الشعوب  مع  احلضاري  بالتفاعل 
العربية  احلضارة  ظل  يف  السيّما  التاريخ، 
التزييين  الطابع  فيها  هيمن  حيث  اإلسالمية. 
النحيت اهلندسي والنباتي، فكان املادة اخلام يف فن 
احلفر على اخلشب وصناعة املقرنصات اخلشبية 
كما  املوسيقية،  واآلالت  املنزيل  واألثاث  والتحف 
العديد  داعمة يف  أو  كمادة حاملة  دخل اخلشب 
من األعمال الفنية كالرسوم اجلدارية، األيقونات 
استخدام اخلشب يف  ذلك  إىل  والعجمي. أضف 

البناء واألرضيات اخلشبية )الشكل 2(.

بأنواع  القدمية  الدمشقية  البيوت  تزخر 
خمتلفة من القطع الفنية اخلشبية القدمية، واليت 
والنوافذ  امللونة  واجلدران  األسقف  ضمنها  من 
لألثاث  باإلضافة  واملطعّمة  املنحوتة  واألبواب 
اخلشيب  والكرنيش  الفنية  واللوحات  اخلشيب 
الذي يزيّن القاعات. كما يردنا من املواقع األثرية 
السيوف  كمقابض  اخلشبية،  اللقى  من  العديد 
حبالة  غالباً  تكون  واليت  اخلشبية،  والتماثيل 
حفظ سيّئة يتوجّب احليطة يف التعامل معها منذ 

الشكل 1: شكل ختطيطي للبنية التشرحيية ملقطع يف ساق خشبية.
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أو  املتاحف  يف  عرضها  وحتى  اكتشافها  حلظة 
مراعاة شروط ختزينها يف املستودعات.

عوامل تلف األخشاب:
إنَّ األخشاب ليست من اخلامات املتجانسة، 
العوامل  من  جمموعة  حفظها  يف  تؤّثر  وبالتايل 
احلية  وغري  والفطريات(  )كاحلشرات  احلية 
)كاحلرارة - الرطوبة والضوء(، بدرجات خمتلفة 
وحبسب تفاعلها مع بعضها بعضاً ضمن شروط 
وتطور  منو  على  توّفرها  يساعد  معيّنة  بيئية 
األخشاب  تصيب  اليت  الدقيقة،  احلية  الكائنات 
على  املؤثرة  الرئيسة  األسباب  من  تعترب  واليت 
اخلشبية.  األثرية  القطع  حفظ  حالة  تدهور 
التدهور  من  القطع  هذه  على  احلفاظ  وهبدف 

ومن ثمّ الزوال، كان البدَّ من العمل على دراسة 
ومعاجلة تلك األسباب، يف حال وجود إصابة أو 
من  جو  ضمن  القطع  حفظ  خالل  من  تالفيها 
ترتاوح ما بني 55-11 %،  اليت  النسبية  الرطوبة 

وبدرجة حرارة حنو 20°م. 

شيء  على  الدراسة  هذه  خالل  من  وسنأتي 
قطع  تدهور  بعوامل  يتعلق  فيما  التفصيل  من 

اخلشب وأساليب معاجلتها.

العوامل احليّة: تقوم العوامل احليّة باألثر األكرب 
وخسارة  لألخشاب،  الرتكيبية  البنية  ختريب  يف 
اآلفات  أهمّ  ومن  وفقداهنا،  املصابة  األجزاء 
احلشرية حشرتا السوس والنمل األبيض، اللتان 
تتغّذيان على مادة السللوز املوجودة يف األخشاب 
)الشكل3(. تتجلّى مظاهر اإلصابة بوجود بودرة 

الشكل 3: بعض أنواع احلشرات احلافرة املسببة للتلف.الشكل 2: لوحة فنية وسقف عجمي مصنعني من مادة اخلشب.
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خشب ناعمة ومتساقطة أسفل اخلشب املصاب، أو 
وجود ثقوب كبرية أو مساع صوت أثناء الليل داخل 
اخلشب املصاب وهتشّمه حتت أقل ثقل عليه. كما 
هتاجم الفطريات األخشاب، وتستخدمها كوسط 
مُغذٍّ للنمو عليها عن طريق إفراز أنزميات تفّكك 
اخلشب، وتكون الشروط املثلى لنموها يف األماكن 
أشكال  ختتلف  والدافئة.  والرطبة  التهوية  قليلة 
فنجد  اإلصابة  ومكان  الفطر  نوع  التحلّل حسب 
الناتج  )املكعّب(  البنّي  العفن  أو  البنّي  التحلّل 

اللون  اللجنني ذات  وبقاء مادة  السللوز  تآكل  عن 
البنّي، والتحلّل األبيض أو العفن الليفي الناتج عن 
تآكل مادة اللجنني وبقاء ألياف السللوز، والتحلّل 
املقاومة  بإضعاف  الفطريات  تقوم  حيث  الطري 
امليكانيكية للخشب؛ فتسهّل إصابته بآفات أخرى 

أيضاً )الشكل 4(.

التبدالت  تؤثر  )املناخية(:  حيّة  الغري  العوامل 
جمتمعة  والضوء(  احلرارة  )الرطوبة،  املناخية 
وخالل العام على درجة مقاومة األخشاب وسرعة 
 , املختلفة  أشكاهلا  خالل  ومن  فالرطوبة  تلفها. 
املباشر,  غري  أو  األمطار  مياه  خالل  من  املباشر 
القطع اخلشبية بشكل كبري ويزداد  بتلف  تساهم 
عوامل  من  للكثري  مساعد  كعامل  إما  تأثريها 
الدقيقة.  التلف األخرى كاحلرارة وتطور األحياء 
يزداد تأثري الرطوبة ويصبح أكثر فاعلية بتعاقب 
تغريات درجات  وارتفاع نسبتها حبسب  اخنفاض 
على منو  جهة  من  يساعد  السائدة مما  احلرارة 
األخشاب  هتاجم  اليت  اجملهرية  الكائنات  وتكاثر 
وتغري يف أبعاد األخشاب بني متدد وتقلص  من جهة 
أخرى مما يسبب تناقص يف قوة مقاومة اخلشب 
لعوامل الشد والضغط, حيث أن القطع اخلشبية 
حتاول أن تكون حبالة توازن مستمر مع الرطوبة 
النسبية احمليطة. كما يؤثر الضوء املباشر بشكل 
سليب على حفظ األخشاب حيث يؤدي إىل تغري يف 
السطحية  اللونية  الطبقات  أو  اخلشب  مادة  لون 

املضافة يف األعمال الفنية )شكل 5(.

طرائق عالج القطع األثرية اخلشبية:
تتنوع وسائل وطرائق معاجلة األخشاب سواءً 
املستخدم منها يف األعمال الفنية أو البنائية حبسب 
نوع الضرر وأسبابه، وال يتمّ البدء باملعاجلة إاّل بعد 
إجراء دراسة دقيقة لتحديد هوية العامل املُسبِّب، 

الشكل 4: تأثري العوامل اإلحيائية )العفن( على تلف األخشاب.

الشكل 5: تأثري العوامل البيئية على تلف األخشاب.
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بتقييم  تسمح  حمدودة  ملعاجلة  جتارب  وإجراء 
اخلاطئة  اإلجراءات  فمن  تعميمها.  قبل  النتائج 
اليت تسبب  الرطوبة  تأثري  يف محاية اخلشب من 
يف كثري من األحيان تغيري يف أبعاده نتيجة تغطية 
سطحه اخلارجي مبواد عازلة ومقاومة للرطوبة، 
الصناعية، حيث تشكل  واللواصق  الدهانات  مثل 
مع  الرطوبة  يف  توازن  حصول  من  مينع  سطحاً 
الوسط احمليط. إنَّ من أهمّ طرق وقاية ومعاجلة 
احليّة،  بالعوامل  إصابتها  حال  يف  األخشاب 
على  إمّا  تعتمد  واليت  التطهري  طرائق  استخدام 
استخدام الغاز أو التشبيع مبواد كيميائية سائلة أو 
امليزة األساسية  ترتبط  األشعّة. حيث  باستخدام 
للغاز مباشرة بطبيعته، فهو يتسرّب إىل كّل أجزاء 
اخلشب ويؤمّن تطهريها على مستوىً عاٍل. وهذه 
حبيث  عامة،  بصورة  املرمم  إليها  يلجأ  الطريقة 
الرتميم من قطع  إىل خمابر  يدخل  ما  كل  تشمل 

أثرية عضوية وغريها.

أيضاً  احلشرية  اإلصابات  معاجلة  يتمّ  كما 
بطرق نوعية ختتلف حبسب نوع احلشرة ومرحلة 
احلشرية  املصائد  خالل  من  وذلك  اإلصابة، 
الوجود  على  بالتعرّف  تفيد  واليت  الكرتونية، 
رصد  خالل  من  أو  اإلصابة،  وحجم  احلشري 
تقوم  مسعيّة  أداة  خالل  من  احلشرات  حركة 
بإرسال رسائل نّصية للجهات املعنية، حتدّد من 
 ،GPS خالهلا موقع اإلصابة باالعتماد على نظام
للحماية،  الالزمة  اإلجراءات  اّتخاذ  وبالتايل 
مادة  عرب  للذكور  اجلنسي  اجلذب  بطريقة  أو 
ضمن  توضع  للتزاوج  اإلناث  تفرزها  كيميائية 
عبوة بعيدة عن مكان القطعة األثرية اخلشبية، 
توضع  بأقراص  السامة  الكيميائية  باملعاجلة  أو 
أو ضمن كيس بالستيكي،  ضمن غرفة معزولة 
حيث تتبّخر حبرارة الغرفة وتقتل مجيع احلشرات 

ضمن الثقوب، مع ضرورة تكرار العملية للقضاء 
على مجيع مراحل تطوّر احلشرات )الشكل 6(.

بشكل  اهلامة  األثرية  الفنية  األعمال  تتعرّض 
الزمين  التقدم  نتيجة  باألضرار؛  لإلصابة  مستمر 
الذكر, ممّا يسبّب ظهور إصابات  اآلنفة  والعوامل 
وسنذكر  منها،  ومهماً  كبرياً  عدداً  طالت  وأمراض 
يف هذه العجالة بعض اإلصابات اليت تطال القطع 
لسوء  إمّا  ذلك  ويعود  اخلشبية  األثرية  الفنية 
التخزين أو اإلصابة املباشرة باحلشرات والفطريات 

كاأليقونات)3( ، األثاث اخلشيب واللوحات الفنية.

يتعرّض اإلطار اخلشيب للحركة نتيجًة لتغريات 
االنتفاخ  إىل  يؤدّي  والرطوبة، ممّا  احلرارة  درجة 
استعمال  جيب  صنعه  عند  لذلك  واالنكماش؛ 
أخشاب تامّة اجلفاف، وذلك للتخلّص من مشكليت 
االعوجاج والتحدب، واليت حتدث نتيجة جلفاف 
اخلشب يف جهة أكثر من اجلهة األخرى، ولإلقالل 
من التحدب يلجأ الصانع عادة إىل وضع عوارض 
خلفية. كما يصاب يف كثري من األحيان بالتشّقق 

الشكل 6: جهاز تعقيم املواد العضوية.
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يف  سوء  أو  التصنيع  يف  عيب  نتيجة  والتصدّع 
باآلفات  اإلصابة  تؤدّي  كما  )الشكل7(.  التخزين 
احلشرية إىل ظهور ثقوب تُعترب مكاناً حيوياً لتضع 

فيها إناث احلشرات بيوضها.

لألخشاب  والرتميم  الصيانة  أعمال  تتجلّى 
بشكل عام مبجموعة من اإلجراءات، اليت تبدأ عادة 
أشكال  مجيع  إيقاف  من  للتأّكد  الغازي  بالتعقيم 
أو  باحلقن  إمّا  اخلشب،  ضمن  املوجودة  احلياة 
التبخري, ثمّ القيام بالتوثيق الكامل للحالة الراهنة 
الضرر  أماكن  وحتديد  الفوتوغرافية،  بالصور 
الكيميائي  وثمَّ  امليكانيكي،  التنظيف  لتبدأ مرحلة 
وحالة  نوع  تناسب  للتنظيف  حماليل  باستخدام 

القطعة، وفيما إذا كان هناك طبقة من األلوان. 

يتمّ تدعيم اخلشب غري امللوّن بواسطة تراكيز 
داخل  تُحقن  صناعية،  الصقة  مواد  من  معينة 
اخلشب، كما تّطبق على السطح لتثبيت الطبقات 
املنفصلة يف حال وجود ألوان، كما ميكن استخدام 
طبقة  لتثبيت  برميال  مع حملول  الياباني  الورق 

األلوان.)الشكل 8(.

الفجوات  ملئ  يتمّ  التدعيم  من  االنتهاء  وبعد 
والشقوق باستخدام معجونة تُصنّع حملّياً، مكوّنة 
من اجلصّ والصمغ ومادة السبيداج. تسمح عملية 

الشكل 8: دعم و تثبيت األلوان باستخدام الورق الياباني.

الشكل 7: تشقق اخلشب بتأثري تغريات الرطوبة واحلرارة.
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اللونية )حال وجودها(  تأتي مراحل الرتوش 
كمرحلة أخرية يف عملية الرتميم، وبطريقة سهلة 
هي  واليت  التهشري،  طريقة  وهي  عاملياً،  مّتبعة 
باستخدام  ومتوازية  متقاربة  خطوط  عن  عبارة 
األلوان الرتابية أو املائية، تفصل املناطق األصلية 
عن املستكملة من خالل الرتميم، وتعطي للناظر 

عن بعدٍ منظراً متجانساً )الشكل 10(.

ذات  األثرية  القطع  تتعرّض  اخلتام:  ويف 
انتقاهلا من مكان  العضوي خالل مراحل  املنشأ 
من  للعديد  التخزين  أو  العرض،  إىل  االكتشاف 
والظروف  اهلشّة  لطبيعتها  نتيجة  التحدّيات 
ممّا  البشرية،  والتدخّالت  احمليطة  البيئية 
بني  ما  املتكاملة  اجلهود  تضافر  يستدعي 
اآلثاريني يف املوقع من جهة، واملخربيني العلميني 
يف دراسة وحتديد عوامل التلف من خالل إجراء 
إجياد  وبالتايل  الالزمة،  التحليلية  االختبارات 
قبل  من  والرتميم  احلفظ  يف  املناسبة  الطرائق 

املرمّمني املختصّني من جهة أخرى. 

ونأتي هنا على ذكر بعض التوصيات اخلاصة 
حبفظ القطع الّفنية اخلشبية فيما بعد الرتميم، 
خالل  من  تتجلّى  واليت  اآلمن  احلفظ  لضمان 

جمموعة من اإلجراءات األساسية وهي:

املباشرة،  لإلضاءة  القطعة  تعريض  عدم 
وخاصة الضوء غري املفلرت ضمن خزانة العرض 

أو يف املستودع.

 حفظ القطع األثرية اخلشبية املرمّمة ضمن 
شروط بيئية ثابتة، من حيث الرطوبة واحلرارة، 

ملنع تطوّر أيّ نوع من الفطور أو اجلرائيم.

للرطوبة  ماصّة  كيميائية  مواد  وضع 
)حبيبات السيليكاجيل( ضمن خزائن العرض أو 
املستودعات، باإلضافة إىل مواد طاردة للحشرات.

الشكل 10: أعمال اإلكماالت اللونية و انهاء الرتميم.

الشكل 9: إكمال ودعم القطع اخلشبية باستخدام معجونة خاصة.

قريبة  طبيعة  ذات  مواد  استخدام  عرب  التدعيم 
بشكل  األثرية  القطعة  قوة  بزيادة  اخلشب،  من 
قابالً  ليصبح  الفين  العمل  وتوضيح  أساسي، 

للعرض والدراسة من قبل املهتمني )الشكل 9(.
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احلادثة  التغريات  ومراقبة  الدوري  الفحص 
ومعاجلتها قبل أن تتفاقم.

القيام بأحباث جديدة وبالتعاون مع خمتصّني 
يف جمال الوقاية البيئية للوصول ملعاجلات أكثر 
من  كلٍّ  على  السليب  تأثريها  من  واحلد  نوعية 

املرمّم والقطعة األثرية. وال ننسى مراعاة الصّحّة 
وسائل  استخدام  خالل  من  للمرمّم،  العامة 
كمّامات  من  املعاجلة،  عند  الشخصية  احلماية 
وقّفازات من أجل احلفاظ على صحّته، مع توّفر 

أجهزة فلرتة وشفط هلواء املخرب.

احلواشي: 
1- السللوز واهليميسللوز عبارة عن معقدات من السكر ينتجها النبات بعملية الرتكيب الضوئي وتدخل يف بناء 

اجلدران اخللوية النباتية.

2- اللجنني معقد غري سكري يقوم مقام املادة األمسنتية التى تربط بني اخلاليا بعضها بعضاً وداخل اجلدران 
اخللوية حيث يلني باحلرارة العالية.

3- قطعة من القماش مثبتة على حامل خشيب يتم دهنها بطبقة من اجلص املمزوج بالغراء و امللونة باأللوان 
الرتابية املمزوجة بالبيض واخلل وبالشمع العسلي أحيانا وذلك حلفظها من التلف أو الرطوبة واحلفاظ على 

األلوان وهو فن نشأ وتطور مع ظهور املسيحية األوىل

األشكال 8، 9، 10 من أعمال ترميم بيت البارودي بدمشق.

قائمة املراجع:
غياث كليسلي 2013: مفهوم حفظ وصيانة القطع األثرية العضوية، صفحات الرتميم األثري يف سورية، وزارة 

الثقافة - املديرية العامة لآلثار واملتاحف.
حممود محيد: اخلشب، املوسوعة العربية – اجمللد الثامن، العلوم التطبيقية.

Archaeological training course of restoration, reports of a comprehensive collection of the 
Italian experts, Syria 2009-2010.
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معنى  عنوان  حتت  شواي  فرانسواز  كتبت 
منظوماتٌ  احلديثة  األزمنة  مدنَ  ))إنَّ  املدينة: 
ضامرة  داللة  وذات  سريع  تطوّر  وذات  مفتوحة 
وهي بذلك على نقيض املدن السابقة، والتاريخ 
منظومة  كل  يالزم  الذي  العيب  بإظهار  كفيل 
ينجم  والصالبة(، حيث  االستمرار  )عيب  مبنية 
اللحاق  املعمار احلضري عن  عن عجز منظومة 
إىل  آيلة جزئياً  بأنَّها  البُنى  بإيقاع تبدّالت سائر 
هذا  ضدّ  دفاع  وسيلة  ومّثة  العصر،  خمالفة 
اجلزئية  البنية  احتواء  إعادة   وهو  التهديد، 
حتوّلت  حيث  اجلديدة،  املنظومة  داخل  البالية 
أسوار بعض املدن األوروبيـة القدميـة إلـى أماكـن 

نزهـة(()1(.

أمحد دالي
املديرية العامة لآلثار واملتاحف

يتطرق البحث إىل أهمية املواقع األثرية )السكنية والغري سكنية(، وتوظيفها مبا خيدم 

االحتياجات اإلنسانية، مع احرتم طابعها التارخيي والفين، مع إرفاق ذلك بتجارب حملية 

وعربية كأمثلة حية على استخدام هذه املواقع لغايات متعددة ثقافية، تعليمية، جتارية، 

سياحية أو خدمية. وغريها من الوظائف اإلدارية ويتم ذلك وفق لقوانني وأنظمة عاملية.

التوظيف كأحد سياسات احلفاظ 
على البيوت الدمشقية

أنَّ معنى املدينة وقيمها قابلة للتغيّر بتغري  أي 
إنسانية  الذي قد يفرض متطلّبات  الزمن  الزمن، 
جديدة وتراجع متّطلبات كانت أساسية يف زمن ما، 
تعد  استجابة حلاجة مل  كان  الذي  املبين  فاحليّز 
اليوم موجودة سيكون: إمّا مهدّداً بالزوال واالندثار، 
أو باحلفاظ عليه كرمز دون معنى حقيقي لوجوده، 
وكأّنه حمنّط خمالفاً بذلك روح العصر، أو أن يندرج 
بوظائف  اجلديدة  احلضرية  التنظيمات  ضمن 
جديدة، على الرغم من أنَّ ذلك سيضعف الدالالت 
والقيم املعنوية والوظيفية فيه، واليت بُنيت أساساً 
بفقدان  اجملتمعات  رغبة  عدم  أنَّ  إال  ليجسّدها، 
عليها  احلفاظ  وصعوبة  وآثارها،  املعماري  تراثها 
أحد سياسات  التوظيف  إعادة  من  حمنّطة، جعل 
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احلفاظ اليت أّكدت عليها االتفاقيات والتوصيات 
واملواثيق الدولية كحل أمثل.

وتوصيات  واتفاقيات  مواثيق  أّكدت  وقد 
سياسات  كأحد  احلل،  هذا  على  اليونسكو 
احلفاظ، حيث نصَّ املبدأ الثاني من ميثاق أثينا 
)عام 1931م( على احلفاظ على املباني األثرية، 
واالهتمام هبا بشكل يؤدّي إىل استمرارية حياهتا 
طابعها  حترتم  بوظائف  استخدامها  وإعادة 
من   )5( املادة  نصّت  كما  الفين،  و  التارخيي 
امليثاق العاملي للحفاظ والرتميم للمعامل واملواقع 
أنَّ  )عام 1964م(، على:  البندقية  ميثاق  األثرية 
من  يتمّ  التارخيية  املعامل  على  احلفاظ  تسهيل 
خالل استخدامها يف بعض األغراض املفيدة من 
االستخدام  هذا  فإنَّ  ولذا  االجتماعية،  الناحية 
أاّل يغيّر من تصميم  أنَّه ينبغي  إاّل  مرغوب فيه، 
الزينة املوجودة على املباني و ال ينبغي إاّل يف هذه 
يتطلّبها  اليت  التعديالت  إجراء  توخّي  احلدود 
تغيري الوظيفة والسماح هبا، وهذا ما أّكدته املادة 
الثقايف  العاملي  الرتاث  محاية  اتفاقية  من   )5(
نصّت  اليت  1972م،  نوفمرب  باريس  والطبيعي، 
على)2( تأمني اختاذ تدابري فعّالة ونشطة حلماية 
إقليمها  يف  الواقع  والطبيعي  الثقايف  الرتاث 
واحملافظة عليه وعرضه، تعمل الدول األطراف 
حدود  ويف  ظروفها،  االتفاقية، حبسب  هذه  يف 
تستهدف  عامة  سياسة  اختاذ  على  إمكاناهتا، 
يف  وظيفة  يؤدّي  والطبيعي  الثقايف  الرتاث  جعل 
يف  الرتاث  هذا  محاية  وإدماج  اجلماعة،  حياة 
مناهج التخطيط العام، ومّت دعم تلك التوصيات 
الرتاث  محاية  بشأن  ملحقة  تفصيلية  بتوصية 
مت  الوطين)3(،  الصعيد  على  والطبيعي  الثقايف 
الرتكيز فيها يف املبادئ العامة، والتدابري العلمية 
إحياء  ضرورة  على  اإلدارية،  والتدابري  والتقنية، 
مبا  وتأهيلها  ختدميها  خالل  من  الرتاث  مواقع 

واستثمارها  اجملتمع  حياة  يف  إدماجها  خيدم 
بالوظيفة املناسبة. 

أثناء  العام  املؤمتر  أقرّها  اليت  التوصية  ويف 
 26 يف  بنريوبي  املنعقدة  عشرة  التاسعة  دورته 
صون  بشأن  1976م   الثاني  تشرين  نوفمرب/ 
املناطق التارخيية ودورها يف احلياة املعاصرة)4(، مّت 
اعتبار صون املناطق التارخيية وإدماجها يف احلياة 
االجتماعية لعصرنا واجباً يقع على عاتق حكومات 
ومواطين الدول اليت توجد بأراضيها تلك املناطق.

توظيف البيوت لوظائف غري سكنية:

1-التجارب العاملية :

 225 حتديث  مّت  األملانية  إيرفورت  مدينة  يف 
قبواً من أقبية املباني السكنية، وحُوِّلت إىل حمالت 
جتارية، ومّت جتديد 120 منزالً، ورُمّمت واجهات 40 
املباني السكنية  منها باحلجر، واستعمل قسم من 
كدور للمسنني، وحُوِّلت بعض صاالت املباني العامة 
إىل صاالت لألعراس، وبعضها اآلخر إىل مكتبات 

عامة، أو متاحف أو مسارح صغرية.

ويف مدينة بولفديف البلغارية مت حتويل بيت 
أقام فيه المارتني بضعة أيام يف طريقه إىل الشرق، 
من  أكثر  وحول  المارتني،  بـ  خاص  متحف  إىل 
بيت قديم إىل مطاعم مؤثثة على الطراز الشعيب 
وغريها  أرباناسي  قرية  يف  كثرية  بيوت  وسلمت 
الكتاب،  املعماريني،  اإلبداعية:  االحتادات  إىل 
الفنانني  الصحافيني،  التشكيليني،  الفنانني 
التعبرييني، وغريهم، وأقامت هذه االحتادات فيها 
دوراً لإلبداع، يعتزل فيها املبدع الراغب يف ذلك 

لفرتة من الزمن إلجناز عمل فين معني)5(.

بعد  )ايطاليا(  لونغا  فايل  بيت  حتول  كما 
وأصبح  نابويل،  منطقة  يف  لبنك  فرعاً  ترميمه 
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متحفاً  )بريطانيا(  تشرشل  ونستون  منزل 
ألغراض تشرشل اخلاصة، أما منزل سريفانتس 
أصبح  فقد  )اسبانيا(  كيشوت  دون  رواية  مؤلف 
معرضاً لبعض النشاطات القروية ومقهى للسياح.

إىل  القصور  من  عدد  توظيف  مت  كما 
متاحف، كقصر اللوفر وقصر فريساي )فرنسا(، 
يف  األرميتاج  وقصر  )اسبانيا(،  احلمراء  وقصر 
ساحل  يف  احلاكم  وقصر  )روسيا(،  بطرسبورغ 
العاج الذي مت ترميمه وحتويله إىل متحف للباس 
ساحل  القديم يف  امللوك  قصر  وكذلك  الشعيب، 

العاج متحف تقاليد املنطقة الشرقية.

2- التجارب العربية )مدينة القاهرة منوذجًا(
بالزمالك: سنة  ابراهيم  األمري عمرو  قصر   -
1979م حتول املبنى إىل جممع للفنون ويف سنة 
1988م مت حتويله إىل متحف للخزف اإلسالمي 
ومسرح  التشكيلية  للفنون  قاعات  جانب  إىل 

مكشوف، إضافة إىل قاعة سينما ومكتبة.
رمسياً  مقراً  أصبح  اجلزيرة:  سراي  قصر   -
1961م  عام  ويف  امساعيل،  اخلديوي  إلقامة 

حتول إىل فندق )فندق عمر اخليام(.
- قصر الطحاوي: أعيد استخدامه مكتبة عامة 

)مكتبة مبارك العامة(.
الزمالك  كامل حبي  األمرية مسيحة  قصر   -
)مكتبة  عامة  مكتبة  توظيفه  مت  بالقاهرة: 

القاهرة الكربى(.
- قصر الغوري: مت حتويل مقعد الغوري إىل قاعة 
واستخدام  الشعبية،  للفنون  املسرحي  للعرض 
السبيل كمكتب تفتيش آثار، أما القبة )الضريح( 
فاستخدمت مكتبة عامة – قاعة لعرض الفنون 
التشكيلية- قاعة اجتماعات يف بعض األحيان.

- منزل زينب خاتون: مزار أثري ومركز لعرض 
الفنون التشكيلية.

خدمة  مركز  اهلراوي:  الرمحن  عبد  منزل   -
املسرحيات  لعرض  اجلماهريية  للثقافة 
واملعارض  واحملاضرات  املوسيقى  وحفالت 

الفنية وجناحاً لبيع الكتب.
الفنانني  به عدد من  يقيم  لبيب:  علي  منزل   -
املهندس  ذلك  قبل  سكنه  وقد  التشكيليني 
املنزل  الشهيرب حسن فتحي وقد ظل  املصري 
مقراً إلقامة املصور الفرنسي املستشرق )بييب 

مارتان( من 1910-1954م.

3- التجارب احمللية 

جتربة حلب: مت توظيف عدد من بيوت حلب 
سكنية،  غري  بوظائف  إفرادية  بقرارات  املسجلة 
فتم توظيف بيت بليط إىل مدرسة، وبيت رجب 
باشا كملحق للمركز الثقايف اجلديد حبلب، وبيت 
أجقباش  وبيت  حلب،  لذاكرة  كمتحف  غزالة 
باشا  ابراهيم  وسرايا  الشعبية،  للتقاليد  متحفاً 

مديرية حلب القدمية، وبيت الوايل مدرسة.

ومن خالل دراسة التجارب العاملية، والعربية، 
واحمللية ميكن مالحظة حساسية تطبيق التجربة 
ذات  منها  اإلسالمية  خاصة  القدمية  املدن  يف 
أساس  على  واملبين  املرتابط  العضوي  النسيج 
العالقات االجتماعية، وما ميكن أن حيدثه تغيري 
البنية الوظيفية من تأثري على البنية االجتماعية، 

األمر الذي يرتبط بعاملني أساسيني:

األول: خصوصية السكن:

بني  املشرتكة  األساسية  الوظيفة  هو  السكن 
مجيع أفراد اجلنس البشري اليت ال ميكن حذفها 
كافة  أن  كما  الظروف،  تبدلت  مهما  جتاهلها  أو 
األحباث اليت تناولت أسباب ومراحل تشكل املدن 
األساسي  العامل  أن  تؤكد  البشرية  والتجمعات 
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املشرتك بينها هو االستقرار البشري الذي تعددت 
له  أن  إال  والزمان،  املكان  حسب  ونسبه  أسبابه 
شكل واحد هو البيت بأشكاله ومواده وخصائصه 
املتعددة تبعاً للشروط نفسها، والبيت ميثل اخللية 
األساسية يف النسيج العمراني مثلما متثل األسرة 
وقد  االجتماعي،  النسيج  يف  األساسية  اخللية 
أشارت دراسات عديدة إىل أن وظيفة السكن تشكل 
نسبة تتجاوز 50% من مساحة املنطقة املشيدة يف 
املدينة، بل إن من املعماريني واملخططني من يرى 
بأن الوظيفة الرئيسية للمدينة هي توفري السكن)6(.

العمراني  النسيجني  بني  الرتابط  الثاني: 
واالجتماعي:

انعكاساً  مدينة  لكل  العمراني  النسيج  يشكل 
هو  فيه  األساس  وحجر  االجتماعي  لنسيجها 
بالسكان  مباشر  بشكل  البيوت  وترتبط  البيت، 
فيها  احلياة  واستمرار  املدينة  نشوء  وبأسباب 
من  ومستقبله  جهة  من  املوقع  مباضي  وبالتايل 
جهة أخرى، فكافة مباني املدينة وجدت كرد على 
كل  تفقد  منها  وخبروجهم  السكان  احتياجات 

مباني املدينة أسباب وجودها.

ومن املمكن التعاطي مع هذين العاملني بشكل 
عام يف أي مدينة قدمية، ولكن عند احلديث عن 
مدينة دمشق القدمية جند أن تلك العوامل تأخذ 
الصفة احلدية ملا أعطى السكن ويعطي وسيعطي 
املدينة من قيم، يف أقدم عاصمة مأهولة ما زال 

السكن مستمراً فيها.

البيوت من منظور  تعريف إعادة توظيف 
احلفاظ:

من منطلق احلفاظ على البيوت، وعلى ترابط 
بنية املدينة ميكن تعريف إعادة التوظيف كأحد 
املتبعة يف  السياسات  إحدى  احلفاظ:  سياسات 

احلفاظ على مواقع الرتاث العاملي، واليت هتدف 
الوظائف األصلية  إحياء  يف أحد مستوياهتا إىل 
يف املوقع كما متكن من تأمني الوظائف الضرورية 
هبا،  الفارغة  العقارات  توظيف  خالل  من  فيه 
وهي كمفهوم أمشل وأوسع من جمرد االستثمار 

(Investment)

وأهم ما جيب التأكيد عليه أن إعادة التوظيف 
املباني  على  احلفاظ  سياسات  من  واحدة  هي 
واملواقع األثرية وال جيب مهما كانت األسباب أن 
خترج عن هذا اإلطار الذي ولدت أصالً فيه، مع 
العلم بأهنا من أكثر السياسات اليت ميكن تكييفها 
مع ضرورات احلفاظ حسب قيم البناء ومتطلبات 
املوقع والسكان، وميكن توجيهها كسياسة حفاظ 

حسب األولويات التالية:

املسكونة  البيوت  يف  السكنية  الوظيفة  تثبيت   -
اليت  الضعف  نقاط  وتاليف  أشكاهلا  مبختلف 

تستوجب الدعم.
يف  السكنية  والوظيفة  السكن  إحياء  حماولة   -
البيوت املهجورة والبحث عن مقرتحات مناسبة.

- توفري الشروط الالزمة للتوظيف بالسكن بعد 
بوظيفة غري سكنية من خالل  توظيفه  انتهاء 
أعمال  تنفيذ  عند  الالزمة  الشروط  وضع 

التوظيف.
بوظائف  البيوت  بعض  توظيف  على  الرتكيز   -
فقط  للزوار  وليس  للسكان  وموجهة  خدمية 
والتأكيد على ضرورة الدعم اإلداري والسكاني 

هلذه التوجهات.
وبالتايل ميكن متييز نوعني من إعادة توظيف 
البيوت: األول بوظائف سكنية، والثاني بوظائف 
قد  السياسة  هذه  تطبيق  ومراحل  سكنية،  غري 
العديد من السياسات األخرى من  يشمل ضمناً 
ترميم وتدعيم وغريها تبعاً للحالة الفنية للعقار 
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االستخدام  إعادة  وتعترب  احلايل،  واستخدامه 
واملواقع  املباني  على  احلفاظ  أهم سياسات  من 
البناء  لرتميم  إضافة  تشمل  كوهنا  ذلك  األثرية، 
من  له  الداعمة  البنى  كافة  تأهيل  وإصالحه، 
وغريها،  وكهرباء  صحي  وصرف  مياه  شبكات 
جزء  املدينة  مباني  وظائف  على  واحلفاظ 
الستمرار  وضمان  أصالتها،  على  احلفاظ  من 

صيانتها وحفظها.

مدينة  يف  البيوت  توظيف  إعادة 
دمشق )القدمية(

- إعادة توظيف البيوت عرب تاريخ املدينة:
ذكرت املراجع عدداً كبرياً من البيوت والدور 
يف دمشق داخل السور استخدمت بغري السكن ما 
زال حتى اآلن معظمها مستمراً يف أداء وظيفته 

اجلديدة:

العظم: حتولت بدايات 1900 إىل  دار حافظ 
أما  الوطنية،  العلمية  الكلية  ثم  العلمية  املدرسة 
اليوم فهي مهجورة وحبالة خراب، دار أبي أيوب يف 
الكالسة: )دار العقيقي سابقاً( أصبحت املدرسة 
الظاهرية اجلوانية)7(، دار السميساطي)8(: أصبحت 
بن  نظيف  بن  رشا  دار  السميساطية،  اخلانقاه 
القرآن  دار  إىل  الدمشقي)9(: حتولت  اهلل  شاء  ما 
الرشائية كمدرسة لعلوم القرآن الكريم، دار معاوية 
بن أبي سفيان1:)10( حوهلا نور الدين الشهيد إىل 
القاضي  الشريف  دار  الكربى،  النورية  املدرسة 
اليوم املدرسة  أبي احلسن علي)11(: أصبحت  ابن 
اجملاهدية اجلوانية، دار ابن أمية: كانت مرة ديوانا 
غربي املسجد اجلامع)12(، دار ابن سعد األنصاري: 
عرفت يف زمن ابن عساكر بفندق ابن موسى وفندق 
ابن حية)13(، دار ابن قوام)14(: كانت يف األصل محام 
اجلمحي، ثم حتولت إىل دار احلديث السامرية، دار 

املخطط رقم 1: املناطق العقارية يف دمشق القدمية داخل السور.
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ابن منقذ)15(: شغلتها املدرسة العزية اجلوانية، دار 
ابن موسك)16(: شغلتها املدرسة العادلية الصغرى، 
البادرائي  الدين  جنم  عمرها  أسامة:  األمري  دار 
البادرائية)17(،  املدرسة  اليوم  إىل  زالت  ال  مدرسة 
يف  أقيمت  منقذ)18(:  بن  أسامة  األمري  دار 

مكاهنا املدرسة العزيزية.

- إعادة توظيف البيوت بعد أن مت تسجيل املوقع 
على الئحة الرتاث العاملي والوطين: 

من  والغاية  املباني  نوعية  خالل  من  ميكن 
التوظيف  لتجربة  مراحل  ثالثة  حلظ  توظيفها 
يف مدينة دمشق، على الرغم من صعوبة الفصل 
بني تلك املراحل زمنياً، إال أن كل املراحل بدأت 
املدينة  مباني  من  كبري  عدد  تسجيل  أن مت  بعد 
على الئحة الرتاث الوطين، ومن ثم تسجيل مدينة 
عام  الوطين  الرتاث  الئحة  على  القدمية  دمشق 

1976، وعلى الئحة الرتاث العاملي عام 1976.

املرحلة األوىل:

مت فيها توظيف عدد من املباني العامة )الغري 
تتطلبها  عامة  بوظائف  أغلبها  بوظائف  سكنية( 
املدينة واجملتمع، حيث مت توظيف املدرسة العادلية 
والبيمارستان  العربية،  اللغة  الكربى مقراً جملمع 
النوري متحفاً للطب والعلوم، واملدرسة اجلقمقية 
مقراً  اجلديدة  والسرايا  العربي،  للخط  متحفاً 
تستخدم  احلميدية  والثكنة  الداخلية،  لوزارة 

ككليات من قبل جامعة دمشق.

املرحلة الثانية:

اليت بدأت باجتماع عدد من الظروف والعوامل 
من  حالً  البيوت  توظيف  إعادة  من  جعلت  اليت 
جهة وضرورة من جهة أخرى، ومن أهم الظروف 
واألسباب املهيئة لتوظيف البيوت تسجيل املدينة 

فرض  الذي  والعاملي  الوطين  الرتاث  الئحة  على 
ضرورة محايتها واحلفاظ على مبانيها، كما حقق 
فيها،  لالستثمار  مساعد  جذب  عامل  للمدينة 

خاصة االستثمار السياحي، إضافة إىل:

- هجرة بعض البيوت وخلوها من السكان.
على  والصيانة،  الرتميم  ألعمال  املايل  العبء   -
عكس ما ميكن أن حيققه االستثمار من عوائد 

مالية.
- حاجة املدينة أو اجملتمع احمللي لوظيفة ما.

وقد مت يف هذه املرحلة اليت ما زالت مستمرة 
توظيف عدد من بيوت دمشق املسجلة بقرارات 
إفرادية بوظائف غري سكنية، فتم توظيف قصر 
عنرب  ومكتب  الشعبية،  للتقاليد  متحفاً  العظم 
املركز  العقاد  وبيت  القدمية،  املدينة  مديرية 

 2/976 العقاد  لبيت  األرضي  الطابق  مسقط   :2 رقم  املخطط 
الثقايف  املركز  شاغور جواني واستعماالت فراغاته بعد توظيفه 

الدامنركي.
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الثقايف الدامنركي بعد أن استخدم لفرتة كمدرسة، 
ومت البدء يف أعمال حتويل بييت السباعي ونظام 
أما بيت  لفندق، ومت توظيف بيت جربي ملطعم، 
وتتم  التلفزيوني،  للتصوير  فيستخدم  الطييب 
أعمال نقل ملكية بيت القوتلي يف الكالسة لصاحل 
جممع اللغة العربية الستخدامه كملحق للمكتبة 
بيت  استمالك  إجراءات  تتم  وكذلك  الظاهرية، 
اجمللد لصاحل وزارة الثقافة الستخدامه بوظيفة 
كمدرسة  سابقاً  ليزبونا  بيت  واستخدم  ثقافية، 
مت  وقد  استخدام،  دون  مغلق  فهو  اليوم  أما 
خارج السور تنفيذ عدة عمليات إعادة توظيف، 
من  وجزء  كمتحف،  العظم  خالد  بيت  كتوظيف 

بيت غازي كدائرة آثار ريف دمشق.

املرحلة الثالثة:

الثانية  املرحلة  عن  املرحلة  هذه  ختتلف  ال 
اليت كان يتم التوظيف فيها ويف املرحلة األوىل 

من قبل اجلهات احلكومية، إال بانتقال التجربة 
من نطاق سياسة حكومية إىل مستوى اجملتمع 
هبدف  خارجه  من  الوافد  أو  منه  احمللي  سواء 
االستثمار، حيث مل يقتصر األمر على توظيف 
تعداه  بينما  إفرادية،  بقرارات  املسجلة  البيوت 
إىل البيوت املسجلة بقرار تسجيل املدينة، حيث 
شهدت املدينة داخل السور خالل العشر سنوات 
بني عامي 2000 و2011 نشاطاً ملحوظاً وحراكاً 
سريع اإليقاع يف عمليات إعادة توظيف البيوت 
لوظائف غري سكنية، إضافة ملا مت من جتارب يف 

الفرتات األقدم.

باألرقام  التايل  اجلدول  يوضح  أن  وميكن 
نتجت  واليت  انتشاراً،  الوظائف  أكثر  أعداد 
عن توظيف عقار أو ضم عدة عقارات سكنية 
يف  املتوفرة  اإلحصائيات  آخر  وفق  وتوظيفها 

دائرة آثار دمشق.

املخطط رقم 3: الطابق األرضي لقصر العظم واستعماالت فراغاته بعد توظيفه ملتحف التقاليد الشعبية.
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من  االجتماعية  الرعاية  مراكز  إليها  يضاف 
ودور عجزة، ومراكز ذوي  مستوصفات، وميامت، 
البيانات  توفري  ميكن  وال  اخلاصة،  االحتياجات 
الدقيقة ألعدادها، كون توظيف العقارات السكنية 

هبا ال يتطلب احلصول على ترخيص إداري.

التوظيفات  أنواع  حتديد  ميكن  وكمحصلة 
واالستخدامات احلالية لبيوت دمشق القدمية إىل: 

التابعة  والدوائر  املديريات  إدارية:  وظائف 
للجهات الرمسية.

الثقافية  واملراكز  املتاحف  ثقافية:  وظائف 
ومراسم الفنانني.

واملدارس  األطفال  رياض  تعليمية:  وظائف 
واملعاهد.

اجلدول رقم 1: بيوت دمشق القدمية اليت مت توظيفها حسب نوع الوظيفة حتى عام 2011.

املنطقة العقارية

الوظيفة

اجملموع مدرسةفندقمطعمنزل
مراسم 

ومعارض 
فنية

مراكز متاحف
إداريثقافية

56ـــــ1ـــــ22123153باب توما
24ـــــــــــــــ42ـــــ99قيمرية

16ـــــــــــــــ61ـــــ36عمارة جوانية
15ـــــــــــــــ33351يهود
116ـــــــــــــــ4515خراب
6ــــــــــــــــــــ4ــــــــــ2جورة

4ــــــــــــــــــــــــــــــ13باب الربيد
17ــــــــــ421ـــــ64مئذنة الشحم
9ـــــ1ــــــــــ6ـــــ11شاغور جواني
1ـــــ1ــــــــــــــــــــــــــــــعمارة برانية

51437499131164اجملموع

امللبوسات  ومعارض  الوكاالت  جتارية:  وظائف 
والشرقيات.

وظائف سياحية: املطاعم واملقاهي، النزل والفنادق. 
وظائف تابعة لألوقاف: مقرات للجمعيات اخلريية.

رعاية  دور  مستوصفات،  خدمية:  وظائف 
اجتماعية، دور أيتام.

وظائف سكنية: تتوزع بني النموذج املثايل للسكن 
والسكن املتعدد العائالت.

اليت  والتأهيل  الرتميم  عمليات  اعتبار  وميكن 
تتم على البيوت هبدف السكن إعادة توظيف هلا 

بالوظيفة السكنية.
وظائف أخرى: مستودعات، ورشات.

واألنظمة  القوانني  من خالل  التوظيف  إعادة   -
)املعايري املتبعة(:
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تعترب عملية إعادة التوظيف ألغلب الوظائف 
عملية فنية تتطلب احلصول على رخصة توظيف 
ومن ثم احلصول على الرتخيص اإلداري ملزاولة 
املهنة اجلديدة يف البيت، وختضع الرخصة لعدد 
السوري،  اآلثار  كقانون  والقرارات،  القوانني  من 
القدمية،  املدينة  يف  البناء  ضابطة  ونظام 
الدائمة،  اللجنة  وقرارات  التوجيهي  واملخطط 
واالشرتاطات الصحية والبيئية، وتتطلب موافقة 
ويف  الفنية  واللجنة  الكشف  كلجنة  جلان  عدة 

بعض احلاالت جلنة محاية املدينة القدمية.

ويتم العمل بشكل مستمر على تطوير القوانني 
اللجان  عمل  آليات  وتطوير  املذكورة،  واألنظمة 
املختصة، مبا حيقق سوية أفضل من العمل مبا 

خيدم احلفاظ على املدينة وعقاراهتا.

)بيت  قيمرية   124 للعقار  األرضي  الطابق  4: مسقط  رقم  املخطط 
احملايري( قبل وبعد التوظيف.

قانون اآلثار السوري الصادر باملرسوم التشريعي 
رقم:222 تاريخ 26 \ 10\ 1963 ومجيع تعديالته: 

على  احلصول  جيب  اآلثار  قانون  مبوجب 
إعادة  مشاريع  كافة  يف  األثرية  السلطات  موافقة 
يف  الفنية  واألعمال  املداخالت  وكافة  التوظيف 
اليت ميلكها األفراد واجلهات  األثرية  املباني  كافة 
الغري رمسية وكذلك الواقعة منها يف ملكية الدولة، 
التارخيية  املباني  تبقى   :18 املادة  نصت  حيث 
مالكيها  يد  حتت  الدولة  متلكها  ال  اليت  املسجلة 
واملتصرفني هبا على أن ال جيوز هلم استخدامها يف 
غري الغاية اليت أنشئت من أجلها وللسلطات األثرية 

أن تسمح باستعماهلا لغايات إنسانية أو ثقافية.

دمشق  يف  القدمية  املدينة  بناء  ضابطة  نظام 
الصادر بالقرار 1217/ م.ت لعام 2011: 

مت اصدار القرار 1217 )نظام البناء احلايل( 
بعد تطوير النظام السابق القرار 826 لعام 1996، 
حيث واكب تعديله نشاط عمليات إعادة التوظيف 
على مستوى اجملتمع، فتم تضمينه مواد أكثر دقة 
تعديالت  من  يلزم  ومبا  عام،  بشكل  وتفصيالً 
بالتوظيف بشكل خاص، وقد  ومواد فيما يتعلق 
حدد الفصل الرابع من نظام الضابطة استعماالت 
العقارية  األوصاف  الواردة يف  لألغراض  املباني 
األوىل )االستعماالت األصلية(، وميكن أن توظف 
للفعاليات السياحية والثقافية الفكرية واحلرف 

التقليدية.

االشرتاطات  النظام  من  5ـ9  الفقرة  وحددت 
بالرتخيص  اخلاصة  اإلدارية  واإلجراءات 
البناء  ضابطة  نظام  اعتمد  كما  بالتوظيف، 
توزيع  يف  دمشق  ملدينة  التوجيهي  املخطط  على 
إضافة  مت  وقد  القدمية،  املدينة  الوظائف ضمن 
بعض االشرتاطات التفصيلية للوظائف السياحية 
قرارات  خالل  من  التوجيهي  للمخطط  كملحق 
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الداللةالرمزالداللةالرمز

X 1حمور جتاري سياحيR 2 سكن مع تأمني وظائف تنموية
ختدميية حملية

X 2 حمور جتاري سياحي على مستوى
ختديم املدينة

R 3 منطقة سكنية حباجة إىل ارتقاء
بالبنية السكنية

X 3حمور سياحي مع حرف تقليديةR 4سكين، ثقايف، حرف تقليدية، سياحة

X 4حمور سياحي ثقايف مع حرف تقليديةM R 1 سكن مع وظائف ثقافية وسياحية
وحرف تقليدية.

C 1 منطقة أسواق مركزية يسمح فيها
بالوظائف السياحية

M R 2
منطقة خمتلطة تضم سكين، وظائف 

تعليمية تارخيية، وظائف ثقافية، 
وظائف دينية.

C 2 منطقة األسواق التقليدية يسمح فيها
بوظائف سياحية وجتارية 

M R 3 منطقة خمتلطة تضم سكين، جتاري
خدمي وثقايف تقليدي

R 1سكن مع إبراز الدور الثقايف والديينM R 4 منطقة خمتلطة تضم سكين، وظائف
ثقافية

اجلدول رقم 2: دالالت رموز املخطط التوجيهي املرحلي.

اللجنة الدائمة املرتبطة باملخطط التوجيهي، الذي 
يعترب حتى تارخيه مرحلياً حلني صدور املخطط 

التوجيهي التفصيلي النهائي.

املخطط التوجيهي املرحلي)19(:

تقييم جتربة إعادة توظيف بيوت مدينة 
دمشق

اليت  التوظيف  إعادة  دراسة حاالت  من خال 
غاياهتا  اختالف  على  القدمية  املدينة  يف  متت 
اليت  واإلجيابيات  السلبيات  بعض  ميكن حتديد 
وجود  مع  احلاالت،  تلك  معظم  فيها  تشرتك 
حيث  من  حالة  بكل  ترتبط  وإجيابيات  سلبيات 
نوع الوظيفة اجلديدة، وكذلك سلبيات وإجيابيات 
كحالة  بيت  بكل  ترتبط  وخصوصية  دقة  أكثر 

خاصة، ومن أهم السلبيات واإلجيابيات العامة:

إجيابيات التجربة

1-   يف جمال احلفاظ

السكنية  البيوت  توظيف  إعادة  إجيابيات  إن   -
بالوظائف املناسبة ستنعكس بشكل غري مباشر 

على السكان واملدينة.
واألفاعي  لألوبئة   ً موئال  املهجور  البيت  كان   -
وسبباً النتشار احلرائق منه للعقارات اجملاورة.

ملنح  كشرط  البيت  يف  املثبتة  املخالفات  إزالة   -
الرتخيص.

الناس  وتعريف  للزيارة  وفتحه  البيت  إحياء   -
الثقافية  الرسالة  وإيصال  العريق  الرتاث  هبذا 
واإلنسانية هلذه البيوت بشكل أفضل من خالل 
معايشته للعصر وأداء دور فعال يف حياة اجملتمع. 
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املخطط رقم 5: املخطط التوجيهي املرحلي ملدينة دمشق القدمية ـ املصدر: مديرية املدينة القدمية، 2005.

الشكل 1 و2: بيت الفارحي املعلم العقار 6/277 يهود قبل وبعد توظيفه ملهنة فندق.

- إعادة احلياة واحلركة ألجزاء من املدينة كانت 
مهملة وطي النسيان.

يف  واحلضارية  الزمنية  االستمرارية  حتقيق   -
ومستقبله،  حباضره  ماضيه  بربط  املوقع 
الشعور  وتعزيز  احمللية  اهلوية  على  والتأكيد 

باالنتماء للموقع.

- إن إعادة توظيف البيوت يف دمشق القدمية أو 
العقارات بشكل عام فيها يكون بالصورة املثالية 
وتعزيز  السكان  لدعم  موجهاً  يكون  عندما 
خالل  من  املدينة  وتنمية  فيها،  استقرارهم 
إجياد املكان املناسب لوظيفة أساسية حيتاجها 
السكان أو املدينة، أي ال يكون موجهاً للزوار أو 

السياح على حساب املدينة وقيمها وسكاهنا. 
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الشكل 3 و4: بيت العقاد 2/769 شاغور جواني قبل وبعد توظيفه املركز الثقايف الدامنركي.

نزل  ملهنة  توظيفه  قبل  قيمرية   1/69 الشهبندر  بيت   :5 الشكل 
سياحي.

2- يف جمال االستثمار:         

للبيت كفيل بتغطية نفقات  - تأمني مورد مايل 
الصيانة الدورية. 

- تنشيط االستثمار وإجياد فرص عمل جديدة 
وختديم املوقع األثري باخلدمات الالزمة.

الشكل 6: بيت الشهبندر 1/69 قيمرية بعد توظيفه ملهنة نزل سياحي.
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املدينة على مستويات جديدة  - طرح مشكالت 
عن  للبحث  اجملال  وفتح  املستثمرين  قبل  من 

احللول بسياسات جديدة.
- وضع اجلهات املعنية أمام استحقاقات جديدة 
مثل  االستثمارات  هلذه  املناسب  املناخ  لتأمني 

مشاريع تأهيل البنى التحتية.

3- من الناحية الفنية:         
حميط  بتحسني  املستثمرين  إسهام  إمكانية   -
وجوار استثماراهتم بشكل مدروس ضمن خطة 

عمل شاملة.
- إعادة التوظيف متثل املستوى األعلى من مستويات 
الفنية  األعمال  كافة  تتضمن  حيث  احلفاظ 
الالزمة من الرتميم والتدعيم وإعادة بناء لعناصر 

البيت املتساقطة ومعاجلة مشاكله الفنية.

إلعادة  الالزمة  الفنية  األعمال  تقتصر  ال   -
املعمارية  وعناصره  البيت  بنية  على  التوظيف 
والتجهيزات  امللحقات  كافة  إىل  تتعداها  بل 
وتطوير  لتحديث  إضافة  لالستخدام  الالزمة 

البنى التحتية الالزمة هلا.

سلبيات التجربة

1- يف جمال احلفاظ:

- التناسب العكسي بني التوظيفات غري السكنية 
ونسبة السكن يف املدينة. 

- مل تقتصر عمليات التوظيف فقط على البيوت 
الفارغة أو املهجورة حيث مت شراء العديد من 
قاموا  مستثمرين  قبل  من  املسكونة  البيوت 

بإخراج السكان منها وتوظيفها واستثمارها.

الشكل 9 و10: بيت سليمان 654 عقيبة قبل وبعد توظيفه كما 
كتب ملهندسي املديرية العامة لآلثار واملتاحف.

القادر اجلزائري يف دمر قبل وبعد  األمري عبد  و8: بيت   7 الشكل 
توظيفه مكاتب إدارية لوزارة اإلدارة احمللية.
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- معظم الوظائف غري موجهة لسكان املدينة، ومع 
وجود الدعم هلا الذي حرم منه السكان جعلهم 
يشعرون بالغربة يف مدينتهم وعدم االنتماء هلا.               
- إحالل وظيفة غري السكن يف البيت غريبة عن 
املدينة وال تعكس حاجات السكان مما أدى إىل 

خلخلة جتانس النسيج االجتماعي.
ضمن  املدروس  غري  االستثمارات  هذه  توزع   -
املدينة جعلها تؤثر سلباً على بعضها البعض. 

املكاسب  على  اقتصرت  اإلجيابية  النواحي   -
عمليات  بعض  األحوال  أحسن  ويف  املادية 
اإلحياء اليت مل تتجاوز حدود العقار املستثمر.              
- إن سكان املدينة هم من يدفع الضريبة األعلى 
دون وجود مقابل حقيقي، وهم املتضرر األكرب 
اجلديدة  الوظائف  سببته  الذي  التصعيد  من 

ملشاكل املدينة.
املوظفة  للبيوت  العقارات اجملاورة  - زيادة سعر 
بوظائف استثمارية مما يشجع إما على بيعها 

أو ضمها إىل العقار املستثمر.
- زيادة معدالت التلوث بالقمامة وخملفات املطاعم، 
والتلوث البصري الذي سببته بعض التوظيفات 
املدينة،  يف  احلركة  وحماور  املداخل  تشويه  من 
يف  احلركة  واستمرار  بالضجيج  للتلوث  إضافة 

أزقة املدينة القدمية لساعات متأخرة.
القدمية  املدينة  مركز  على  الضغط  زيادة   -

وارتفاع معدل االزدحام.

2- يف جماالت االستثمار:

- البيئة االستثمارية الالزمة هلا مل تكن موجودة 
اليت مل  املدينة  بيئة  على  أثر سلباً  أصالً مما 
من  أساساً  تعانيه  ما  وزاد  لالستثمار  هتيأ 

مشاكل البنية التحتية واملرور.
عن  خرج  التوظيف  إعادة  عمليات  أغلب   -
مشروع  إىل  وحتول  احلفاظ  سياسات  نطاق 

استثماري مقياس جناحه األساسي هو الربح 
املادي، وأثر سلباً على القيمة الثقافية واملعنوية 
للموقع، بالتعامل مع البيوت كسلع جتارية.                                            
- إن كل هذه التوظيفات مرهونة حباجات مؤقتة 

يفرضها سوق االستثمار وتتغري بتغريه.

3- من الناحية الفنية:

- عدم توفر الوعي واخلربة الكافية لدى منفذي 
األعمال.

- النقص يف املعلومات الواردة يف الرتخيص.

)تنفيذ  التوظيف  بإعادة  املرتبطة  السلبية  النقاط  من   :13 الشكل 
متديدات التهوية واملداخن الضخمة( الشكل 13 من النقاط السلبية 
واملداخن  التهوية  متديدات  )تنفيذ  التوظيف  بإعادة  املرتبطة 

الضخمة(.
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- إزالة العناصر التقليدية األصلية وتنفيذ أخرى 
جديدة بغرض التجميل والتحديث. 

وإزالة  الداخلية  التقطيعات  يف  التعديل   -
البعض  بعضها  على  الفراغات  وفتح  اجلدران 
أو إضافة قواطع جديدة، مما يؤدي إىل التغيري 

يف شخصية البيت الداخلية واخلارجية.
التقليدية  واأللوان  باألشكال  االلتزام  عدم   -

الدمشقية.
- استهالك البيت وقيمه لصاحل الوظيفة اجلديدة.

- إضافة التجهيزات التقنية ذات األحجام واألوزان 
الثقيلة شديدة الوطأة على املدينة وبيوهتا.

للمهن  التوظيف  إعادة  حاالت  معظم  اقرتنت   -
السياحية بتغطية الفسحات السماوية.

النتائج:
إعادة  سياسات  تطبيق  من  اهلدف  كان  لقد 
مل  ذلك  لكن  ملشاكل،  حلول  تقديم  التوظيف 
يتحقق فضالً عن املشاكل اجلديدة اليت فرضتها 
يف  السبب  ويعود  املدينة،  على  التوظيفات  هذه 
ذلك لعدم قدرة القوانني واألنظمة جماراة اإليقاع 
السريع لعمليات التوظيف من خالل معايري فنية 
اليت تعتمدها  لتعدد املرجعيات  مناسبة، إضافة 
الذي  األمر  املوقع  يف  املوجودة  اإلدارية  اجلهات 
عمليات  أهداف  أولويات  يف  تعارض  إىل  أدى 

إعادة التوظيف.

واملفروض  والضروري  األفضل  من  كان  كما 
أن تكون ضرائب االستثمارات يف املدينة القدمية 
ودعم  وختدميها  املدينة  مشاكل  حلل  موجهة 
الغاية،  هلذه  خاص  صندوق  خالل  من  السكان 

وارداته من عائدات االستثمار والسياحة. 

مناسبة  حمددات  وضع  من  البد  لذلك 
تاليف  من  متكن  البيوت،  توظيف  إعادة  لعملية 

الشكل  14: من النقاط السلبية املرتبطة بإعادة التوظيف )استخدام 
األلوان غري التقليدية(.

)تنفيذ  التوظيف  بإعادة  املرتبطة  السلبية  النقاط  من   :15 الشكل 
متديدات التهوية واملداخن الضخمة(.

الشكل  16: من النقاط السلبية املرتبطة بإعادة التوظيف )استخدام 
التجهيزات التقنية الضخمة ووضعها على األسطح(
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السلبيات وحتقيق سوية أفضل من اإلجيابيات، 
بإعادة  القرار  ميكن تقسيمها إىل شروط تسبق 
بسري  ترتبط  ومعايري  ما،  بوظيفة  التوظيف 

العملية بعد اختاذ القرار املناسب.

- الشروط األساسية لكافة التوظيفات:
من  بواحدة  تتصف  اليت  الوظائف  كل  إن 
الصفات التالية تكون غري ناجحة ومرفوضة من 

حيث املبدأ:

1- املس بعامل األصالة أو سالمة املوقع.
2- االخالل بأسباب تسجيل دمشق على الئحة 
تشوش  أو  االستثنائية  وقيمتها  العاملي  الرتاث 

عليها. 
3- عدم مراعاة احتمال عودة السكن إىل البيت 

يف املستقبل.
للموقع  احلقيقية  احلاجات  عن  اخلروج   -4

وخطة إدارة املوقع.
يف  واستمرارهم  السكان  على  سلباً  التأثري   -5

املوقع.
6- زيادة من مشاكل املدينة.

بالتوازن  معني خيل  حد  عن  نسبتها  زيادة    -7
الوظيفي يف املدينة.

معايري إعادة التوظيف

أواًل: املعايري العامة إلعادة التوظيف:

- جيب أن تسهم التوظيفات اجلديدة يف تأهيل 
وحتسني املداخل واحلارات املؤدية إليها، وكذلك 

املسامهة يف حتسني وضع البنى التحتية.
- مراعاة شروط ومتطلبات استمرار السكن يف 
العصرية  احلياة  متطلبات  حيث  من  البيوت 
والسماح بإدخال التقنيات واألجهزة اليت ختدم 
والتدفئة  التكييف  كأجهزة  املتطلبات  هذه 
وغريها، حيث جيب من منطلق احلفاظ على 
البيوت  معاملة  السكنية  الوظيفة  يف  األصالة 
املسكونة مبرونة وتساهل من حيث اإلضافات 
السكن  استمرار  لضمان  الالزمة  واملداخالت 
يف البيت، وجيب إزالة هذه اإلضافات )وحترم 
البيوت من التسهيالت واملساعدات( عند تغري 

وظيفتها السكنية.
الالزمة ضمن احلدود  املداخالت  - جيب جعل 
الدنيا وجعلها مقتصرة فقط على األعمال اليت 
ال يتم التوظيف بدوهنا، والتأكيد على األصالة 
يف العناصر والتكوين حيث جيب احلفاظ على 
عناصر  وكذلك  البيت  يف  األصلية   العناصر 

الشكلني 17 و18: من النقاط السلبية املرتبطة بإعادة التوظيف )تغطية الفسحات السماوية(.
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الزينة، وأن تكون كافة اإلضافات قابلة لإلزالة 
أو  تشويه  أو  ضرر  أي  تلحق  وأال  بسهولة، 
عند  سواءً  األصلية  البناء  لعناصر  تشويش 

إضافتها أو إزالتها.

ثانيًا: املعايري اخلاصة التفصيلية:

وأكثر  أدق  معايري  اعتماد  الضروري  من 
تفصيالً لعملية إعادة توظيف البيوت، ميكن أن 

تكون على ثالثة مستويات:

1ـ على مستوى املدينة ككل:

قيمها  للبيوت حسب  إجناز تصنيف  ضرورة 
ميكن  ما  حتديد  خالله  من  ميكن  ومميزاهتا، 
هي  وما  املدينة،  مستوى  على  منها  يوظف  أن 

الوظائف اليت ميكن توظيفها هبا.

على  بيت  )كل  البيوت  مستوى  على  2ـ 
حدة(:

البيوت،  لعناصر  تصنيف  إجناز  ضرورة 
ميكن  مبا  موادها،  وطبيعة  التارخيية،  وفرتاهتا 
من وضع املعايري الالزمة بدقة، لعمليات الرتميم 

واحلفاظ مبا فيها إعادة التوظيف.

3ـ على مستوى الوظائف املقرتحة:

إجناز منهاج واضح حيدد اشرتاطات ومعايري 
خاصة  ومعايري  واشرتاطات  وظيفة،  لكل  عامة 
لتوظيف البيوت الدمشقية بالوظائف املالئمة هلا 
بناءً على معايري املستويني األول والثاني، أي مبا 
يراعي خصوصية املدينة والبيت، دون أن تفرض 
وأمهيته  قيمته  حساب  على  البيت  يف  الوظيفة 

هو وعناصره.

وختامًا:
يف  االستثمار  أمهية  على  التأكيد  من  البد 
ضرورة  على  احلاالت  بعض  ويف  األثرية،  املواقع 
والعلمي  الثقايف  بأشكاله  االستثمار،  ذلك 
االقتصادي،  فيها  مبا  االستثمارات  من  وغريها 
خدمة  تسهم يف  أن  اليت ميكن  االستثمارات  تلك 
اجملتمع والسكان، وجتعل من املواقع األثرية رافعة 
تنمية  يف  أساسياً  ومسامهاً  الوطين  لالقتصاد 
اجملتمع احمللي على خمتلف الصعد، على أن تكون 
األولوية يف تلك السياسات للحفاظ على تلك املواقع 
وقيمتها، واحلرص على إيصاهلا لألجيال القادمة، 

من خالل التأكيد على أصالتها وسالمتها.
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يُشار باسم الرقيم املسماري إىل الوثائق الكتابية 
الشوائب  من  اخلايل  النقي  الطني  من  املصنوعة 
واألمالح والقش، احملّضر من تربة شواطئ األهنار 
بأشكال  وتشكيله  تصنيعه  ويتم  احنسارها،  بعد 
له  العائد  املوقع  حسب  وذلك  خمتلفة،  وأحجام 
من  وذلك  لتدوينه،  املخصّص  املوضوع  أو حسب 
قبل أشخاص خمتصني هبذه املهنة ضمن ورشات 
معدّة مسبقاً هلذا الغرض، وتّتم الكتابة على اللوح 
ذو  القصب،  أو  قلم من اخلشب  بواسطة  الطيين 
رأس مدبّب أو مثلث الشكل؛ ليعطي شكل املسمار، 
وقد جاءت احلاجة امللحة الكبرية لتصنيع الرقيم 

صبى ميا
املديرية العامة لآلثار واملتاحف

يبني هذا البحث أهمّية الرقم املسمارية )األلواح الطينية( كونها الدليل املادي األهم 

على حياة اجملتمعات القدمية االجتماعية واالقتصادية والسياسة.. وغريها، وتعّد سورية 

تصنيع  طرق  البحث  يتضمن  كما  املسمارية،  الرقم  فيها  وجدت  اليت  البلدان  أهم  من 

الرقم، املواد الكيمائية اليت تتكون منها عجينة الرقيم واألمراض اليت تصيب الرقيم مع 

مرور الزمن، كما يتناول البحث عملية لرقيم مسماري من موقع ماري األثري، احملفوظ 

ضمن مستودع الشرق القديم، ومجيع املراحل العملية اليت حيتاجها من توثيق و تنظيف 

وتقوية وحفظ وذلك حسب حالة الرقيم.

ترميم الرقم املسمارية وأهميتها
» رقيم من تل حريري )ماري(«

الطيين لتمّيزه بسهولة محله وسرعة النقش عليه، 
وتدوين  كبري،  وقت  لتوفري  مساعداً  عامالً  فكان 
أعداد كبرية من الوثائق الكتابية مقارنة بالنقوش 
الكتابية على املواد األخرى كاحلجر مثالً. سيتناول 
البحث أمهية الرقم املسمارية بالنسبة لعلم اآلثار، 
وخصوصية الرقم املسمارية السورية، وما قدّمته 
سورية يف جمال هذا العلم، ومن ثمَّ سنتناول حالة 
من  بدءاً  سوري،  مسماري  رقيم  لرتميم  عملية 
الرقيم،  هذا  لعجينة  الكيميائية  املكونات  دراسة 
ومن ثمّ توثيق احلالة وصوالً إىل املعاجلة املطبّقة، 
وأخرياً عملية احلفظ، وجتدر اإلشارة إىل النقص 
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الذي تعاني منه املكتبة العربية فيما يتعلّق برتميم 
اللقى الطينية بشكل عام والرقم املسمارية بشكل 
أمهية  حبثنا  على  يضفي  الذي  األمر  خاص، 

إضافية.

أهمية الرقم املسمارية بالنسبة لعلم اآلثار:
الرقم  على  املنقوشة  املسمارية  الكتابة  إنَّ 
نتيجة  جاءت  ألنَّها  كبرية؛  أمهية  ذات  الطينية 
عن  التعبري  يف  القديم  لإلنسان  امللّحة  احلاجة 
أفكاره وعن جمتمعه الذي حييط به، والذي كان 
القرى  إىل  وااللتقاط  الصيد  مرحلة  من  يعيشه 
سامهت  اليت  الصغرية،  والتجمّعات  الزراعية 
ولعبت دوراً كبرياً يف ابتكار الكتابة الصورية األوىل 
إنتاجه  عن  فيها  ليعبّر  األقوى،  الوسيلة  فكانت 
الزراعي وتبادالته التجارية واحليوانات املنتشرة 
املعلومات  وتطوّرت طرق ختزين  الفرتة،  تلك  يف 
اجملتمعات  تعّقد  مع  املسمارية  الرقم  على 
من  املسمارية  الرقم  أصبحت  لذلك  وتوسّعها، 
خالل النقوش اليت عليها مصدراً هاماً يف معرفة 
تلك احلضارات من مجيع اجلوانب، سواءً اجلانب 
وكانت  الديين،  أو  االجتماعي  أو  االقتصادي 
وأمساء  وآهلتهم  دياناهتم  ملعرفة  مهمّاً  مصدراً 
الشعوب،  تلك  ما خيص  وكّل  وقوانينهم  ملوكهم 
من  الكثري  أّكدت  اليت  املادية  الدالئل  من  وكانت 
النظريات والفرضيات األثرية عن وجود أو عدم 
وجود شعوب قدمية يف منطقة ما ودليل تأكيد 
أو نفي لتلك الفرضيات، وكانت الرقم املسمارية 
الطينية املادة األكثر استخداماً يف الكتابة، ألنَّها 
كانت دميومًة واألسهل استخداماً للنقش، إضافة 
على  النقش  سبق  حيث  تصنيعه،  مواد  لتوّفر 
الطني النقش على احلجر، ولكنّه مل يدم طويالً 
واستُخدم  حجمه،  وكرب  عليه  النقش  لصعوبة 
اخلشب أيضا لكنّه كان سريع التحلّل لكونه مادة 

)الربدي  للورق  بالنسبة  األمر  وكذلك  عضوية، 
فكان  والنادر،  الثمن  الغايل  والعاج  مصر(  يف 
الكاتب  اليت خيتصر هبا  األمثل  املادة  الطني هو 
كبري  بشكل  لتوافرها  باإلضافة  واجلهد،  الوقت 
يف مناطق معينة وسهولة استريادها يف حال عدم 
توفرها، وتأتي أمهية سورية بالنسبة لعلم الرقم 
املسمارية من كوهنا تعدّ من أهم املناطق يف العامل 
اليت متّتعت بتنوع حضاري وتارخيي كبري، انعكس 
على طبيعة الرقم املسمارية املكتشفة فيها، حيث 
تنوّعاً  املختلفة  السورية  األثرية  املواقع  كشفت 
كبرياً يف صناعة الرقم املسمارية سواءً أكان من 
األثرية  والنصوص  أحجامها،  أم  أشكاهلا  حيث 
األختام  وأشكال  احلروف  وشكل  حتتويها  اليت 
كشفت  حيث  املسمارية،  بالرقم  يتعلق  ما  وكّل 
أعمال التنقيب األثرية الكثري من الرقم املسمارية 

يف كل من املواقع التالية:

أرشيف  فيها  اكتُشف  احلريري(:  )تل  ماري   -
ضخم، ضمَّ آالف الرقم املسمارية ذات األشكال 
على  احتوت  اليت  املختلفة  واألحجام  املتنوعة 
)اجتماعية،  متنوعة  مواضيع  ذات  نصوص 

سياسية، دينية، معاهدات، ....إخل(.
األثرية  املواقع  أهم  من  مرديخ(:  )تل  إيبال   -
اليت قدّمت أرشيف ملكي خاص هبذه املدينة، 
متيزت  مسمارياً،  رقيماً  ألف   16 ضمَّ  والذي 
رقم  مع  مقارنة  الكبري  حبجمها  الرقم  هذه 
ماري  موقع  من  كّل  يف  والكتابة  ماري،  موقع 
وإيبال كانت كتابة مسمارية مقطعية أّكادية مع 
الختالف  نتيجة  احلروف  شكل  يف  اختالف 
الكتابة يف كلِّ منطقة، إضافة إىل أنَّ رقم هذين 
املوقعني مل تكن مشوية يف تلك الفرتة، لكنَّ رُقم 
إيبال مّت شيها نتيجة احلريق الذي تعرّضت له 

املدينة أثناء غزوها وتدمريها.
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- أوغاريت )رأس مشرا(: واليت قدّمت الكثري من 
واليت  املختلفة،  واألشكال  األحجام  ذات  الرقم 
تتميز عنم رُقم موقعي ماري وإيبال، أّنها رقم 
ذات  وأّنها  املتعمّد،  الشي  بطريقة  حمفوظة 

كتابة مسمارية أجبدية.
- تل طابان: الذي قدّم رُقم غري مشوية بأشكال 
وأحجام خمتلفة بكتابة آشورية، ولكنّ رقم هذا 
املوقع هشّة نوعاً ما نتيجًة ملوقع التل القريب من 

البحرية واليت سبّبت رطوبة كبرية أدّت لتلفها.
الكثري  عن  الكشف  مّت  فقد  ذلك  إىل  إضافة 
من الرقم العائدة ملواقع ومدن من خارج سورية 
ويف  التجاري،  التبادل  يف  سورية  دور  أّكدت 
ذات  وكوهنا  وغريها،  واحلرب  السالم  معاهدات 
ومثال  ببعضها،  القارات  اسرتاتيجي يصل  موقع 
الذي  مصر  يف  العمارنة  تّل  املواقع  هذه  على 
اكتُشف فيه أرشيف ضخم ضمّ العديد من الرقم 
سورية  بني  التجارية  املبادالت  عن  تكلّمت  اليت 
وجرياهنا، ومن هذه املدن أيضاً مدينة آشور نينوى 
من  العديد  قدّمت  اليت  العراق،  يف  أور  ومدينة 
الرقم اليت تكلّمت عن عالقتها مع ماري وبسبب 
الوسائل  إجياد  من  البدّ  كان  الرقم  هذه  أمهية 
والطرائق اليت تضمن احملافظة على استمرارية 
الرقم املسمارية حبالة فنيّة جيّدة، لفرتات زمنية 
الدورية،  والصيانة  املراقبة  خالل  من  طويلة 
من  املناسبة  واحلفظ  العرض  ظروف  وتأمني 
تأثريه على  الوسط احمليط ومدى  دراسة  خالل 
إىل  اإلشارة  وجتدر  وإجياباً.  سلباً  الرقم  حالة 
العاملية  العلمية  التجارب  من  االستفادة  أمهية 
املطبّقة يف صيانة الرقم من الناحية امليكانيكية 
للمعاجلة  كيميائية  مواد  استخدام  ناحية  أومن 
عينات  على  إجراء جتارب  بعد  وذلك  واحلفظ، 
واإلجيابية  السلبية  جوانبها  ومعرفة  القطع  من 

على القطع.

1- دراسة حتليلية لرقيم من موقع ماري حمفوظ 
ضمن مستودع أمانة الشرق القديم

الرقيم: ش 2464
M.T 10

الطينية:  للعجينة  الكيميائية  املكونات   -1
من  عادة  املسماري  الرقيم  عجينة  تتشّكل 

املواد التالية:

هو  األساسي  ومكونه  ناعم  رمل   %60  -
إىل  إضافة   (SiO2) السيليسيوم  أكسيد  ثنائي 

الفلدسبار وأكاسيد احلديد وامليكا 
- 20 %  طمي وطني وغضار 

 ،(CaCo3) الكالسيوم  كربونات   %  12 حنو 
وفوسفات  املائية  وامليكا   (Mg) واملغنيزيوم، 
واألملنيوم،  واحلديد  واملغنيزيوم  الكالسيوم 
الصوديوم  وكلور   ،(CaSo4) الكالسيوم  وكربيتات 

 (NaCl)وحنو 8 % بقايا عضوية.

وحتمل عجينة الرقم املسمارية يف سورية نفس 
االختالفات  بعض  مع  الكيميائية،  الرتكيبة  هذه 
البسيطة اليت تعود إىل طبيعة الرتبة اليت صُنعت منها، 
وبالنسبة للون الرقيم املسماري، فهو يتعلّق بظروف 
وطريقة الشي اليت تعرّض هلا، إضافة إىل دور بعض 
العناصر الكيميائية املشّكلة للرقيم من خالل زيادة 
أو نقصان نسبتها يف الرقيم، فزيادة نسبة احلديد 
مثالً تعطي الرقيم اللون األمحر، كما أنّ زيادة الكلس 

تعطيه اللون الرمادي الفاتح املائل لألبيض.

للدراسة  ونتيجة  املدروس  الرقيم  حالة  يف 
اجملهرية للرقيم، تبني أنَّ عجينة الرقيم لوهنا ترابي 
مائل للربتقايل، وأّنها نقية خالية من الشوائب نوعاً 
ما، كما يُظهر التحليل باستخدام األشعة السينية 
املتفلورة (XRF)، وهو من التحاليل الالإتالفية )أي 
ذات تأثري خترييب ضئيل على حالة حفظ الرقيم(، 
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واحلديد  الكلور  عناصر  على  الرقيم  احتواء 
اليت  الرقيم  مكونات  إىل  تشري  وهي  والكالسيوم، 
أشرنا إليها سابقا من كربونات الكالسيوم وأكاسيد 

احلديد وكلور الصوديوم.

2- األمراض اليت تعاني منها الرقم املسمارية عامة:

 وميكن اختصار هذه األمراض فيما يلي:

- هجرة األمالح من الداخل للخارج بفعل ظروف 
احلفظ السيئة مما يؤدي إىل ظهور بقع كلسية 

بيضاء اللون على سطح الرقيم.

- التكلّس حيث تظهر بقع بيضاء على سطح الرقيم.
فطرية،  وبقايا  دقيقة  جمهرية  كائنات  وجود   -
واليت ترتك ألواناً خمتلفة تؤدّي إىل تلف الرقيم 
وفقدانه ملرونته، إضافة إىل حالة التلف العامة 
وتبعثر  اكتشافه،  عند  الرقيم  فيها  يكون  اليت 
ى بطبقات من األتربة. أجزائه حيث يكون مغطَّ

لكل من هذه احلاالت املرضية أسباهبا املباشرة 
وغري املباشرة اليت أدّت إىل حدوثها، إال أنَّ أمهها، 
أدّت  سيّئة  حفظ  شروط  يف  وجودها  هو  عموماً، 
لتلفها، ولكلِّ حالة من هذه احلاالت طريقة خمتلفة 
الذي سنتناوله  واملرض  عن األخرى يف معاجلتها، 
على  داكنة  رمادية  بقع  ظهور  هو  هنا  بالدراسة 
أظهرت  حيث  املدروس،  للرقيم  السطحية  الطبقة 
 (XRF) السينية  باألشعة  الكيميائي  التحليل  نتائج 
أّنها نتيجة وجود عنصر املنغنيز يف املناطق امللونة 
وغيابه التام يف املناطق األخرى للرقيم، األمر الذي 
السطح  على  امللونة  األماكن  بأنَّ  لالعتقاد  يدفعنا 
نتجت عن توّضع أمالح املنغنيز على سطح الرقيم 
بعد هجرهتا من داخل الرقيم أو من الرتبة احمليطة 
به يف وقت سابق على اكتشافه، ويظهر املخّططان 
من  إحدامها  الرقيم  من  لنقطتني  مقارنة  التاليان 
املنطقة  واألخرى من خارج  الرمادية  البقع  منطقة 
للمديرية  العلمية  املخابر  يف  التحليالن  )أُجري 

العامة لآلثار واملتاحف(.

3- التوثيق : ويشمل عدة مراحل:

أ - التوثيق التارخيي واألثري:

الرقيم : ش 2463
M.T 10

وهو رقيم من موقع )تّل حريري( مّت احلصول 
عليه نتيجة عمليات التنقيب عام 1980م من قبل 
البعثة الفرنسية العاملة باملوقع، برئاسة األستاذ 
 (JEAN MARI دوران  ماري  جان  الفرنسي 

.DURAN)

الرقيم وتالحظ فيها قمة  XRF نقطة سوداء على سطح  خمطط 
املنغنيز.

خمطط XRF نقطة غري سوداء على سطح الرقيم وتغيب فيها قمة 
املنغنيز.
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الشكل 1: حالة الرقيم املسماري عند استالمه من  مستودع أمانة 
الشرق القديم.

ب - التوثيق التقين والفين ويشمل:

- التوثيق بالصور قبل البدء بعملية الرتميم، أي 
توثيق حالة الرقيم عند استالمه من مستودع 
وتعرض   )2-1 )الشكل  القديم  الشرق  أمانة 

الشكل األويل للرقيم املسماري.
- التوثيق بالرسم وفق القياسات التقريبية للرقيم 
بالرسم،  التوثيق  عملية  توّضح   )3 )الشكل 
الرقيم،  حالة  لتوضيح  األلوان  استخدام  ومّت 
وسنعرض كالًاّ منها يف بند توثيق احلالة الراهنة.

الشكل 2: حالة الرقيم املسماري عند استالمه من  مستودع أمانة 
الشرق القديم.

الشكل 3: التوثيق بالرسم وفق القياسات التقريبية للرقيم.
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يصنّف الرقيم املدروس من حيث الشكل حتت 
أحد  تغّطي  كتابات  عليه  كامل،  شبه  رقيم  اسم 
الوجهني بشكل كامل، وأمّا الوجه الثاني فهي تغطي 
نصفه فقط، حيث أنَّ الرقيم ُقسِم وجهاه بواسطة 
الكتابات  متساويني،  قسمني  إىل  فاصل  خط 
دقيقة، وحجم حرفها صغري، وقسمت على شكل 
حقول أفقية، نوعها مسمارية أّكادية، واّتجاهها من 

اليمني لليسار ومن األعلى إىل األسفل.

أمّا شكل الرقيم فهو مستطيل تقريباً، وأبعاده: 
) 12,4×8( سم، وثخانته : 1,5 - 1,8سم.

ج- توثيق حالة احلفظ الراهنة:

يعود أول ترميم للرقيم يف سنة اكتشافه 1980م، 
ومّتت اإلشارة لألماكن املرمّمة يف الرسم التوثيقي 
خطوط  شكل  على  وهو  األسود،  باللون  سابقاً 
صغرية مقّطعة، أمّا التشوّهات اليت ختلُّ جبمالية 
الرقيم وهي عبارة عن البقايا الصمغية املتفشّية 
فوق أماكن استخدامها سابقاً، فتمّت اإلشارة إليها 
باللون األخضر، وأُشري إىل أماكن الكتابة املفقودة 
ذو  الفاتح  األمحر  باللون  الرقيم  وجهي  كال  على 
تظهر  اليت  الفجوات  ألماكن  وأشري  عريض  خط 
على الرقيم، وهي قطعٌ مفقودةٌ من الرقيم، بلون 
أمحر داكن ذو خط ناعم، وقد مّتت اإلشارة باللون 

األزرق للبقع الرمادية الداكنة اللون.

سابقة،  ولصق  مجع  لعملية  الرقيم  خضع 
األخضر  باللون  التوثيقي  الرسم  إليها يف  وأُشري 
تأثري  املنتظمة  غري  العملية  هلذه  وكان  الداكن، 

سليب على مجالية الرقيم.

4- الرتميم:

األعمال  مجيع  الرتميم  مصطلح  يشمل   
واإلجراءات العلمية والفنية، من أعمال التنظيف 

الشكل 4: عملية تنظيف الرقيم بواسطة الدبوس الدبوس ذي الرأس 
الرفيع لتنظيف أماكن احلروف من الغبار واألتربة إلظهارها.

واملعاجلة واجلمع واللصق والتقوية واإلكمال، اليت 
املسمارية،  الرقم  األساسي محاية  هدفها  يكون 
وإعادة تأهيلها بغرض عرضها ودراستها )سواءً 
أكانت مكتشفة من مواقع التنقيب، أو املعروضة 
أو املخزّنة( واملعرّضة للتخريب إمّا نتيجة العوامل 
اجلوية احمليطة هبا أو نتيجة لتفاعالت كيميائية 
داخلية أو لعوامل التخريب املباشر )كسر، حتطيم 
الرتميم  وقواعد  لشروط  وفقاً  وذلك  ...إخل( 

املّتبعة عاملياً.

املطبّقة  الرتميمية  األعمال  أهم  يلي  وفيما 
على الرقيم املدروس:

أ- التنظيف:

يف  تطبيقها  يتم  اليت  املراحل  أهم  من  وهو 
عملية ترميم الرقم املسمارية، وختتلف األدوات 
املستخدمة هلذه املرحلة حبالة الرقيم الفنية أي 

إذا كان رقيم قوي البنية مشوياً أو غري مشوي.

يف حالة الرقيم املدروس مت استخدام الدبوس 
من  احلروف  أماكن  لتنظيف  الرفيع  الرأس  ذي 
الغبار واألتربة إلظهارها، ومّت استخدام املشرط 
للدبوس  ميكن  ال  اليت  الرتسّبات  إلزالة  الدقيق 
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هذه  التنظيف  عملية  تتمَّ  أن  وجيب  إزالتها، 
ومدهتا  العملية  دقة  وختتلف  اجملهر؛  بواسطة 

حبسب طبيعة الكتابة وحجمها )الشكل 4(.

ب- معاجلة األلوان املتشكلة على الرقيم: 

ومعرفة  التحليل  نتائج  على  احلصول  بعد 
ماهية األلوان الغريبة، مّتت معاجلة هذه األلوان 
اإلجراءات  وكانت  الرقيم،  سطح  عن  بإزالتها 
اخلايل  الرقيم  متضمّنة سطح  األولية،  العالجية 

من الكتابة املسمارية، وذلك حرصاً على أاّل تتأثر 
الكتابات بالعمليات العالجية، حيث مّت استخدام 
الكحول األيتيلي  (CH3-CH2-OH) بنسبة 50 % 
مع املاء الساخن، حيث متَّ استخدام القطن الناعم 
على  مباشرة  بتطبيقه  األلوان،  هذه  حلل  وذلك 
األلوان، وكانت عملية ذات فاعلية إىل حدٍّ جيد، 
)ملعاينة  األلوان  هذه  من  السطح  معاجلة  ت  ومتَّ
اللونية  البقع  معاجلة  وبعد  قبل  الرقيم  وضع 

)الشكل 8-7-6-5(.

الشكل 6: معاجلة األلوان الغريبة على الرقيم.الشكل 5: معاجلة األلوان الغريبة على الرقيم.

الشكل 8: معاجلة األلوان الغريبة على الرقيم.الشكل 7: معاجلة األلوان الغريبة على الرقيم.
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الشكل 9: معاينة أخطاء العمليات الرتميمية السابقة.

الشكل 10: معاينة أخطاء العمليات الرتميمية السابقة.

ج - معاجلة بقايا العمليات الرتميمية اخلاطئة: 

إنَّ عملية اجلمع واللصق القدمية كانت غري 
منتظمة وغري ناجحة، لذا كان من األفضل فكُّ 
أجزاء الرقيم وإعادة مجعه ولصقه، إال أنَّ حالة 
الرقيم ال تسمح هبذا ألّنه قد يتعرّض للتفّتت، 
مظهره  وحتسني  حالته  على  تركه  فّضلنا  لذا 
الالصق  بقايا  بإزالة  اإلمكان،  قدر  اخلارجي 
حيث  الرقيم،  سطح  على  يوجد  الذي  القديم 
إنَّ إزالته ال تؤثر على قوة الرقيم بل ستحسّن 
بشكل كبري من مظهره اجلمايل، وإلزالة الالصق 
 (CH3–CO–CH3) األسيتون  مادة  استخدمنا 
وطيارة،  مذيبة  حملّة  مادة  بأّنها  تتميز  واليت 
مّتت  حيث  الرقيم،  على  ضغطاً  تشّكل  ال 
العملية على مراحل. )ملعاينة أخطاء العمليات 
الرتميمية السابقة وصورة الرقيم بعد املعاجلة( 

راجع األشكال )9، 10، 11، 12(.

د- مرحلة التقوية:

تقوي  اليت  األساسية  املراحل  أحدى  هي 
وحتفظه  متاسكاً  أكثر  وجتعله  الرقيم  حالة 
مّت  وقد  احمليطة،  السيئة  البيئية  الظروف  من 
ريزين  أو  بوليمر  وهي  مقوية،  مادة  استخدام 
 Paraloid له  ويرمز  بارالويد  وامسه  صناعي، 

B72
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هـ - اإلكمال:

هو عملية ضرورية لزيادة قوة ومتاسك الرقيم 
املسماري، كما أّنها متنع تواجد الكائنات اجملهرية 
والفجوات  الشقوق  من  تّتخذ  واليت  الدقيقة 
لتكاثرها،  مناسبة  بيئة  الرقيم  يف  املتواجدة 
مع  متماشية  اإلكمال  عملية  تكون  أن  وشريطة 
بضرورة  تقول  اليت  العاملية،  الرتميم  توصيات 
األصلية  املنطقة  عن  املكمّلة  املنطقة  متييز 
األثرية،  للقطعة  التارخيية  اهلوية  على  للحفاظ 
ويعتمد القرار بالقيام بعملية اإلكمال على حاجة 
مادة  استخدام  وجيب  العملية،  هلذه  القطعة 
تتناسب مع طبيعة املادة املشّكلة للقطعة األثرية، 
مادة  تعترب   ،(T.10) املدروس  الرقيم  حالة  ويف 
الغضار مادة مناسبة لعملية اإلكمال كوهنا قريبة 
جداً من تركيب مادة الرقيم، وتتماشى مع شكله 
والفيزيائية،  الكيميائية  طبيعته  ومع  اخلارجي 
املواد  توّفر  لعدم  العملية  هبذه  نقم  مل  ولكنّنا 
الالزمة، وننصح بإكماله حال توّفر املواد الالزمة 

لضرورة هذه العملية.

الشكل 12: معاجلة أخطاء العمليات الرتميمية السابقة.الشكل 11: معاجلة أخطاء العمليات الرتميمية السابقة.

يتميز بأنَّ وزنه اجلزيئي مرتفع، وهو يتغلغل 
سالسل  يشّكل  حيث  األثرية،  القطعة  داخل 
بوليمريية ذات كتل جزيئية عالية، تؤدّي إىل تقوية 
القطعة، ولكن جيب تطبيقه يف الوقت ذاته حبذر 
حدوث  إىل  يؤدّي  قد  اخلاطئ  تطبيقه  ألنَّ  تام؛ 
تفّتتها  إىل  يؤدّي  مما  القطعة،  داخل  ضغط 
احلالة  مع  تتناسب  بنسب  استخدامه  كما جيب 
شكل حملول  على  تطبيقه  ويتمّ  للقطعة،  الفنية 
الصناعي )Co-CH3-CH3(، ويف  لألسيتون 
تطبيقه  مت  نعاجله  الذي  الطيين  الرقيم  حالة 
مّت  باألسيتون، حيث  بنسبة 4% مع نسبة 94 % 
فرشاة  بواسطة  املقوية  باملادة  الرقيم  تشريب 
مراحل  على عدة  التشريب  عملية  ناعمة ومتت 
وبفرتات زمنية متقّطعة، بدءاً من منطقة حمددة 
من سطح الرقيم وبشكل منتظم حتى يتم التأكد 
من تقوية مجيع مناطق الرقيم. ويتم بإزالة بقايا 
املادة املقوية من السطح لكي ال ترتك ملعاناً على 
عملية  انتهاء  بعد  أثناء  الرقيم  )ملعاينة  القطعة. 

التقوية راجع )األشكال 13، 14، 15(.
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5- احلفظ:

تُعدّ عملية حفظ الرقيم من أهم املراحل اليت 
بعملية  ويقصد  والرتميم،  الصيانة  عملية  تكمل 
احلفظ كلَّ اإلجراءات الالزمة اليت تضمن سالمة 
والتخريب(،  )الكسر  املباشر  التلف  من  الرقيم 
وغري املباشر )تعرضه لعوامل جوية سيّئة تؤدّي 
تغليف  بطريقة  تبدأ  احلفظ  وعملية  تلفه(  إىل 
أاّل  ينبغي  واليت  للحفظ،  املناسبة  باملواد  الرقيم 
تؤّثر عليه سلباً، ومن ثمّ تأمني احلاضن املناسب 
ال  بشكل  حتريكه  ويسهّل  الرقيم  حيفظ  الذي 
يعرّضه للخطر، وصوالً إىل تأمني املكان املناسب، 
تتضمّن  مالئمة،  حفظ  بشروط  يتمتع  والذي 

درجة حرارة ورطوبة وإضاءة مناسبة. الشكل 15: معاينة الرقيم بعد االنتهاء عملية التقوية.

الشكل 14: معاينة الرقيم أثناء  عملية التقوية.الشكل 13: معاينة الرقيم أثناء  عملية التقوية.
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اخرتنا   (T.10) املدروس  الرقيم  حالة  يف 
أوىل  كطبقة  جداً  ناعم  ملمس  ذا  رقيقاً  قماشاً 
بالتنفس،  للرقيم  يسمح  ألّنه  الرقيم،  لتغليف 
لتمنع  جداً،  ناعمة  ورق  بطبقة  غلّفناه  ثمّ  ومن 
تشّكل الغبار على سطح الرقيم، ووضعناه بعدئذٍ 
ضمن حاضن بالستيكي حماط من الداخل ومن 
كل اجلوانب بطبقة مسيكة من القطن، ووضعنا 
بطاقة صغرية حتمل اسم الرقيم واملوقع املُكتشف 
منه ورقم احلفرية والرقم املتحفي. ملعاينة تغليف 

وحفظ الرقيم )األشكال 16، 17، 18(.

اخلالصة: 
األثرية  والتارخيية  العلمية  لألمهية   ً نظرا 
الوثائقي  السجل  متّثل  كوهنا  املسمارية،  للرقم 
باحلياة  يتعلّق  ما  كلَّ  يَحفُظ  الذي  األهم  الكتابي 

الشكل 16: تغليف وحفظ الرقيم.

الشكل 18: تغليف وحفظ الرقيم. الشكل 17: تغليف وحفظ الرقيم.

والسياسية،  واالقتصادية  والدينية  االجتماعية 
لدى  والسلم  احلرب  مبعاهدات  يتعلق  ما  وكّل 
احلضارات السورية القدمية، كان البدَّ من تطبيق 
كل اإلجراءات واألعمال اليت هتدف إىل عالج هذه 
الرقم وصيانتها وحفظها بشكل يضمن استمرارية 
كّل  اّتباع  مّت  .لذا  طويلة  زمنية  لفرتات  بقائها 
اخلطوات الرتميمية اليت هتدف إىل صيانة احلالة 
اليت لدينا، سواءً أكانت بالتوثيق الكامل للرقيم قبل 
وخالل مراحل العمل، أم من ناحية التنظيف اليت 
اليت  املرضية  احلالة  ومعاجلة  الرقيم،  حيتاجها 
وانتقاالً إىل  الرقيم،  الفيزيائي هلذا  األذى  تسبّب 
الرقيم  هلذا  السابقة  الرتميمية  األخطاء  معاجلة 
وانتهاءً باملرحلة احلفظية للرقيم ضمن الشروط 
الصحّيّة الالزمة، مع ضرورة استخدام كّل األدوات 
واملواد الرتميمية الالزمة واملناسبة حلالة الرقيم.
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يعود بناء الكنيسة إىل القرن السادس امليالدي، 
من  صّفني  عرب  أروقة  ثالثة  إىل  صحنها  ينقسم 
األعمدة، مخسة يف كل جهة ترتبط ببعضها بأقواس 
متناظرة، مكوّنة من احلجر الكلسي »الصيدناوي«.

متيّزت األعمدة بشكلها الدائري املختلف عن 
شكل املربع أو املستطيل املسّطحني واملستخدمني 
عادة يف الكنائس كحامل حجري مناسب لتنفيذ 
السّويِّ مبا  رسوم جدارية مطبّقة على سطحها 
أنَّ تنفيذ الرسوم على سطح دائري، بشكل دقيق، 
طبقيت  وضع  يف  يرتّكزان  ومهارةً،  جهداً  يَتطلّب 
التحضري واإلعداد الالزمتني على سطح دائري، 

ندى سركيس
املديرية العامة لآلثار واملتاحف

يتطرق البحث إىل دراسة كنيسة مار يوحنا املعمدان للروم االرثوذكس يف صيدنايا 

اجلدارية  الرسوم  دراسة  إىل  البحث  يتطرق  كما  واملعمارية،  التارخيية  الناحية  من 

اجلداري  الرسم  حالة  مفصل  وبشكل  البحث  يبني  ثم  الكنيسة،  أعمدة  على  املتوضعة 

املتوضع على كل من العمود اخلامس اجلنوبي والعمود الرابع اجلنوبي ومراحل عملية 

ترميمها، يرافقها أعمال توثيق كتابية وفوتوغرافية بإدارة كادر وطين متكامل من 

املديرية العامة لآلثار واملتاحف.

الرسم اجلداري لكنيسة مار يوحنا املعمدان
للروم األرثوذكس – صيدنايا

ومن ثمّ تنفيذ عملية الرسم املطلوبة )الشكل 1(. 
كورنثية  تيجان  األعمدة  يعلو كل عمود من هذه 
)الشكل 2( ختتلف عن بعضها قليالً إمّا بالقياس 
العمود  عدا  ما  الصغرية،  التفاصيل  ببعض  أو 

الثالث الشمايل املختلف بشكله وبتاجه الدوري.

األوىل  القرون  ومنذ  األعمدة  هذه  ُزينت 
وبعدّة  الغائرة  املنحوتة  الصلبان  من  بالعديد 
الرسوم  سطحها  على  يُنّفذ  أن  قبل  قياسات، 
املَْغرَة  باألمحر  ملون  هو  ما  منها  اجلدارية، 
امللون،  غري  ومنها   ) الطبيعي  احلديد   )أكسيد 
أو الذي لعب الزمن دوراً يف إخفاء ذرات ألوانه. 
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املثال  سبيل  على  اجلنوبي  اخلامس  فالعمود 
منها  اثنان  حمفورة،  صلبان  أربعة  على  حيتوي 
على نفس املستوى من العمود، وهلما نفس شكل 
إىل  األربعة  الصليب  أطراف  تشعّب  نرى  حيث 
اثنني، وهو من أقدم األشكال وأكثرها انتشاراً يف 
عهود املسيحية األوىل يف مشال سورية )الشكل 
3(، وهناك صليب صغري أعلى ويسار الصليبني، 

ويبقى صليب صغري حمدد من أطرافه األربعة.

من  العديد  إىل  األعمدة  هذه  تعرّضت 
التدخّالت عرب الزمن نذكر منها:

- وجود ثالث طبقات كلسية خمتلفة فوق العمود 
يتجزّأ  ال  جزء  يعترب  الذي  األول،  اجلنوبي 
الرواق  ويفصل  نفسه،  األيقونسطانس  من 
للدراسة  حباجة  وهي  األقداس.  قدس  عن 
والتحليل ومقارنتها مع البقايا الكلسية املتبّقية 

على األعمدة األخرى )الشكل 4(.

الشكل 1: تنفيذ عملية الرسم املطلوبة

الشكل 2: تيجان  كورنثية على أعمدة الكنيسة.
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ندى سركيسالرسم اجلداري لكنيسة مار يوحنا املعمدان للروم األرثوذكس –صيدنايا

جداً  قليل  الرسوم  هذه  من  تبّقى  ما  أنَّ  إاّل 
العمود اجلنوبي اخلامس  العمل على  ترّكز  وقد 
)الشكل 5(، ومن ثمّ على العمود الرابع من نفس 
األبعد  العمودان  سابقاً  أشرنا  كما  اجلهة، ومها 

جنوباً من قدس األقداس.

اجلنوبي،  اخلامس  العمود  على  جند  حيث 
والذي يبلغ طوله مع التاج كامالً 284 سم رمساً 
حتديد  خالله  من  استطعنا  واضحاً،  جدارياً 

املوضوع، أال وهو »املسيح الضابط الكل«.

حيتل هذا الرسم اجلداري جزءَاً من النصف 
صغرية  أجزاء  إىل  باإلضافة  للعمود،  العلوي 

حدّدت وجود إطار برتقايل حميط بالرسم.

تدخّالت  إىل  واضح  وبشكل  العمود  تعرّض 
العمود  وبني  العمود  منتصف  يف  جتلّت  الحقة 

الشكل 3: العمود اخلامس اجلنوبي على حيتوي على أربعة صلبان 
حمفورة، أقدم أشكال األعمدة وأكثرها انتشارًا يف عهود املسيحية 

األوىل يف مشال سورية.

اجلنوبي  العمود  فوق  خمتلفة  كلسية  طبقات  ثالث   :4 الشكل 
األول.

وقد  املختلفة،  املونة  طبقات  من  عدد  وجود   -
استُخدمت هبدف التثبيت على األعمدة األصلية.

للرسوم  األصلية  اإلعداد  لطبقة  بقايا  هناك   -
أنَّ  على  يدل  ممّا  مباشرة،  األعمدة  على 
الطبقات الكلسية قد أضيفت الحقاً فوق طبقة 

الرسوم يف وقت ما.
إحداث  إىل  تؤدّي  اليت  مادة اإلمسنت  - وجود 
عرب  الكلسي  احلجر  هبيكل  وتدهور  تلف 
الزمن، ويف القرنني الثاني والثالث عشر نُّفذ 
ال  اليت  اجلدارية  الرسوم  األعمدة  هذه  فوق 
أو  الشمالية  الكنيسة  أعمدة  أغلبية  ختلو 
وجود  على  تدّل  شواهد  من  منها،  اجلنوبية 
األعمدة،  كافة  على  جدارية  لرسوم  سابق 
الشماليني  واخلامس  الرابع  العمودين  ماعدا 

األبعد عن قدس األقداس.
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وتاجه، كما يوجد طبقة من اإلمسنت يف األسفل 
حتيط بقاعدة العمود بشكل كامل.

هناك فجوة واضحة استُخدمت لوضع قنديل 
لإلضاءة أثناء الصالة، حيث نرى يف أسفلها آثاراً 

لدخان اسود ناتج عن االشتعال.

الوصف:
اخلامس  العمود  على  املوجود  اجلزء  يُظهر 
جذعَ املسيحَ، الذي يدّل على أنّ املسيح قد رُسم 
زرقاء  أرضية  على  اهليكل،  حنو  مّتجهاً  واقفاً 
داكنة، مرتدياً رداءً أمحر اللون، تظهر عليه بعض 
الثنيات املميزة بلون أعتم قليالً من لون الرداء. 
يبارك بيده اليمنى والتيال يبدو منها إال اخلنصر، 
كتاباً  فيها  فيحمل  اليسرى  يده  أما   )6 )الشكل 
منه،  اليساري  اجلزء  نشاهد  مفتوحاً  مقدّساً 

املسح  جذَع  اخلامس  العمود  على  املوجود  اجلزء  ُيظهر   :6 الشكل 
واقفًا مّتجهًا حنو اهليكل.

الشكل 5: ما تبّقى من الرسوم ق على العمود اجلنوبي 
اخلامس.
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متتالية فوق أرضية ملونة باللون األبيض املصفر 
)الشكل 7(.

بدت هالة السيد املسيح بلون بين حممر ومزينة 
باجلزء املتبقي منها، مبا يرمز حلجر كريم مرسوم 
»املعني«نقاط  بشكلها  باألصفر.حييط  وملون 
)الشكل  التزيني  هبدف  استُخدمت  نافرة  كلسية 
الرسوم  يف  استخدامها  شاع  تقنية  وهي   ،)8
هو  عشر،كما  والثالث  الثاني  للقرنني  اجلدارية 
احلال يف الطبقة الثالثة للرسوم اجلدارية يف دير 

مار موسى احلبشي يف النبك )الشكل 9(.

أعمال الرتميم:

للعمود  الالزمة  التوثيق  أعمال  بإجراء  قمنا 
اخلامس اجلنوبي )الشكل 10(، ومن ثمّ العمود 
كّل  برسم  وذلك   )11 )الشكل  اجلنوبي  الرابع 

باللون  ملونة  أرضية  فوق  متتالية  أفقية  سطور  أربعة   :7 الشكل 
األبيض املصفر على العمود اخلامس

الشكل 8: نقاط كلسية نافرة استخدمت بهدف التزيني.

موسى  مار  دير  يف  اجلدارية  للرسوم  الثالثة  الطبقة   :9 الشكل 
احلبشي يف النبك.

على  يونانية  أحرف  باألمحر  عليه  ُكتب  وقد 
الكتابة  تسهيل  هبدف  رفيعني  أفقيّني  سطرين 
أفقية  سطور  أربعة  نرى  حيث  مستقيم.  بشكل 
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كتابي  توثيق  أعمال  هذه  التوثيق  أعمال  رافق 
وفوتوغرايف لشواهد بسيطة جداً، متبقيّة على 
األعمدة األخرى، واليت وإن دّلت على شيء فهي 
على  سابقاً  جدارية  رسوم  وجود  حقيقًة  لتؤّكد 

كامل األعمدة.

الشكل 11: أعمال التوثيق الالزمة للعمود الرابع.الشكل 10: أعمال التوثيق الالزمة للعمود اخلامس اجلنوبي.

الشكل 13: جزء من نعل احلصان فارس يف أسفل العمود الرابع.الشكل 12: مقارنة بني الرسم ولوحة املفاتيح التابعة له.

منهما على الورق مبقياس 15/1 ومن ثمّ تسجيل 
ما تراه العني اجملردة بكّل دّقة للتعرّف على حالته 
الراهنة، عرب رموز متّكن كل خمتص مستقبالً من 
التعرف على كل التفاصيل، مبجرّد املقارنة بني 
.)12 )الشكل  له  التابعة  املفاتيح  ولوحة  الرسم 
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ثمّ تلت أعمال التوثيق أعمال التنظيف اليت مل 
تكن حباجة إىل استخدام مواد كيميائية معّقدة، 
باستخدام  اكتفت  فقد  متاماً  العكس  على  بل 
تقوم  واليت  اجلافة،   (VECHAP)الـ إسفنجة 
املتواجدة  البسيطة  واملواد  الغبار  طبقة  بإزالة 
على سطح اللوحة، باإلضافة إىل استخدام بعض 
من التنظيف امليكانيكي يف بعض األماكن، وعند 
االنتهاء من أعمال التنظيف، ظهرت لنا وبشكل 
تعطي  واليت  اليمنى،  املسيح  عني  نسبياً  واضح 
يف  جتلّت  أكرب،  روحية  قيمة  عام  بشكل  للّوحة 
إنسان.كما  كّل  إىل  للمسيح  اخلاصة  النظرة 
أظهرت جزءاً من اإلطار الربتقايل احمليط باللوحة 
يف أعلى وميني السيد املسيح. ثمّ انتقلنا إىل تثبيت 
بعض احلواف الضعيفة باستخدام مادة الربميال 
احلاجة،  حبسب  خمتلفة  وبنسب  باملاء،  املمدّدة 
باستخدام  البسيطة،  الفقدِ  أماكن  بعض  وملىء 
مادة ملىءٍ تشبه بتكوينها طبقة اإلعداد األصلية، 
وقد رافق عملية اإلكماالت اللونية أعماال لرتوش، 
اليت سامهت بإظهار قيمة هذه الرسوم سواءً من 

الناحية األثرية أو اجلمالية.

اجلنوبية،  اجلهة  من  الرابع  العمود  على  أمّا 
فإنَّ املتبقي من الرسوم اجلدارية املوجودة عليه 
تشري لوجود قدّيس فارس بالقرب من حصانه، 
حيث ظهر جزء من نعل احلصان يف أسفل العمود 
اإلطار  من  جزء  مباشرةً  وحتتها   ،)13 )الشكل 
باللوحة  حميطاً  يكون  أن  املفرتض  الربتقايل 
ككل. كما يظهر جزء من جذع القديس وساعده 
)الشكل 14(، حيث رسم خمطط توثيقي يوّضح 
تفاصيل هذا اجلزء، ملساعدة املتلّقي على قراءة 

ما تبّقى من رسومات هذا العمود )الشكل 15(

إنَّ وجود أجزاء من اإلطار األمحر حول كال 
واخلامس،  الرابع  للعمودين  التابعني  املشهدين 

الشكل 14: جزء من جذع القديس وساعده.

الشكل 15: رسم خمطط توثيقي يوّضح تفاصيل الرسم على العمود 
الرابع.
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تشري إىل احتمال وجود اإلطار على كافة املشاهد 
املرسومة على األعمدة.

ويف النهاية ال بدّ لنا وأن جنزم بأنَّ الكنيسة 
قد خسرت جزءاً كبرياً من رسوماهتا، وهي ليست 
الكنيسة الوحيدة اليت حتوي على رسوم جدارية 
يف  أخرى  شواهد  لوجود  وذلك  صيدنايا،  يف 
ويف  صيدنايا  يف  األرثوذكس  للروم  السيدة  دير 
كنيسة أجيا صوفيا للروم الكاثوليك، وهذا يؤّكد 
الثاني  القرنني  يف  وبوضوح  الفن  هذا  ازدهار 
والثالث عشر يف املنطقة ككّل، كما هو احلال يف 
معرة  يف  الياس  مار  لدير  اجلدارية  الرسومات 

احلبشي،  موسى  مار  دير  ورسومات  صيدنايا، 
وديري مار يعقوب ومار سركيس يف قارة .

إال أنَّ العمل يف كنيسة مار يوحنا مل ينتهي بعد، 
وال بدّمن إمتامه مستقبالً بعد أن باشر العمل فيه 
لآلثار  العامة  املديرية  من  متكامل  سوري  فريق 
واملتاحف، بإشراف اآلثارية »فادية أبو سّكة« وعلى 
هذا وبالنسبة للرسوم اجلدارية يف هذه الكنيسة، 
البدّ من القيام مستقبالً بأسبار يف أماكن خمتلفة 
على اجلدران داخل اهليكل، لتؤّكد أو تنفي احتمال 
وجود تتمة للرسوم داخل اهليكل أيضاً حتت طبقة 

الكلس املضافة يف أوقات الحقة.

املراجع :
Immerzeel M. (2007): The Monastery of Our Lady of Saydnayaa Its Icon, Eastern Christian  

Art, ECA 4,
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أمل القاسم – خالد الفرحان
املديرية العامة لآلثار واملتاحف

تبقى  خرباء،  الزمان  لنا  ينجب  اإلحساس،  رقي  مع  املاضي  أصالة  جتتمع  عندما 

بصماتهم حكاية عطاء على جدران حياتنا، ننهل من كنوزهم املعرفة، اليت يقّدمونها 

بطريقة ممتعة، بعيدًا عن متلمل األوراق وزخرفاتها، إذ يصعب املرور عليهم دون الوقوف 

على بعض من أعماهلم، احملفورة يف ذاكرة األيام.

العمل، خالل  يف  والتفاني  العطاء،  على  احلّية  الشهادات  أهم  أحد  هيثم خري،  املرّمم: 

مسرية حياته يف املعمل الفين/ املديرية العامة لآلثار واملتاحف.

ُولد هيثم خري، أبو أمحد، يف مدينة دمشق سنة 1943م. بدأ مسرية حياته يف املديرية 

بعد حصوله على  الثالثة عشر من عمره،  واملتاحف، عندما كان يف سن  لآلثار  العامة 

من  العائلية  ظروفه  له  تسنح  مل  إذ  مباشرًة،  التاسع(  األساسي/  التعليم  )شهادة  الكفاءة 

العامة لآلثار  املديرية  العلمي، وبناًء على ذلك فقد ُعنّي سنة 1956م يف  إكمال حتصيله 

واملتاحف بصفة عامل مؤّقت.

أّنه كان يقف ساعات طوال يف  املديرية،  حّدثنا السيد هيثم خري، وقبل تعيينه يف 

القطع  مع  احلرفيني  أيدي  تناغم  يراقب  األموي،  اجلامع  من  بالقرب  القباقبية،  سوق 

التقليدية، من  املعدنية، والصحون اخلزفية، والقطع  اليت تستوجب اإلصالح،كاألباريق 

مثل شرائط  ترميمية  مواد  من  يستخدمونه  وما  وترميم،  عمليات تصديف، وختريم، 

احلاجة  لديه  تنامت  هنا  ومن  البيض.  بياض  مثل  الطبيعية،  الالصقة  واملواد  النحاس، 

إىل عمل متكامل، فأخذ ميارس  الوصول  اهتماماته، وصقل هوايته، بهدف  إىل تطوير 

هوايته يف تعّلم احلرف، وذلك أثناء العطل الصيفية، يف سوق احلرف املهنية.

من ذاكـــــــــــــــرة الرتميم
»هيثم خري«
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مل يكن لدى السيد هيثم خري أي 

دراية مبنهجية ومهام عمله اجلديد 

عند تعيينه، فكانت أول مشاركاته 

يف  ساهم  حني  املديرية،  أعمال  يف 

واملعروضات  القطع  ختزين  عملية 

يف  واألقبية،  املستودعات  يف  األثرية 

األخرى،  واملتاحف  الوطين  املتحف 

أ. رفيق احلافظ، مدير  حتت إشراف 

أثناء  وذلك  آنذاك،  الفين  املعمل 

مصر)حرب  على  الثالثي  العدوان 

ونتيجة  1956م(.  عام  بورسعيد 

زرقش  حسن  أ.  املرمم  برفقة  الفين  املعمل  يف  عمله  باشر  فقد  الرتميم،  ألعمال  ميوله 

)املرمم الساحر كما وصفه(، واملرمم أ.حممد مكي.

يضيف السيد هيثم خري، أن األمر الذي ساعده على تطوير نفسه أّنه احتك منذ صغر 

سنه مع كبار املرممني، أمثال أ.حسن زرقش، واألستاذ حممد مّكي، الذي اشتهر حبرفته 

الباهرة يف النجارة العربية، واحلدادة، وطرق التفصيل والتصنيع، وكذلك األستاذ رفيق 

احلافظ، الذي استمر قرابة الـ 20 عامًا بإدارته للمعمل الفين، ملا له من خربة كبرية، وإتقانه 

لّلغة الفرنسية، ويف الوقت الذي كانت ترسل فيه بعثات التنقيب القطع األثرية إىل املعمل 

الفين، بهدف الرتميم، الحظ خمتّصو الرتميم آنذاك سرعة بديهة السيد هيثم خري، وقدرته 

على التعلم، ال ميلكها ممن هم يف عمره، مّما جعلهم يهتمون به، ويرفدوه مبا لديهم من 

خربات لتطوير مهارته يف الرتميم.

خيربنا السيد أبو أمحد، أّن القطع األثرية كانت تصل إىل املعمل الفين، مغّلفة بالقماش 

والقطن، ضمن صناديق خشبية، بطرق عزل بسيطة، حيث يتم توثيقها وفصلها عن 

بعضها بعضًا، من أجل غسلها باملاء ولعّدة مرات، إلزالة األمالح، والتكّلس، ومن ثّم تنظيفها 

يدوّيًا، و جتفيفها ليبدأ بعد ذلك العمل على إعادة تشكيل القطع األثرية وجتميعها، وهنا 

ال بّد من اإلشارة إىل براعة السيد حسن زرقش، الذي اتسم بالبداهة واملهارة يف الرتميم، 

كانت  اليت  املواد  أهمية  إىل  خري  هيثم  السيد  نّوه  وقد  »الساحر«.  بــــــ  ب  ُلقِّ إنَّه  حتى 

لتوفري  جهدهم،  قصارى  يبذلون  كانوا  بأّنهم  أوجز  حيث  آنذاك،  الرتميم  يف  ُتستخدم 

شرائط  من  الالصقة  املادة  استخرجوا  أّنهم  إذ  الطرق،  بأبسط  الرتميم  ومواد  احتياجات 

أفالم السينما، وذلك عن طريق قشط املادة السوداء، ليبقى اجلالتني األبيض الشفاف، الذي 

حُيّل باألسيتون، للحصول على مادة شبيهة بالغراء األبيض، اليت أشاد بفعاليتها وقبوهلا 

زمنية  فرتات  يف  الرتميم  إعادة  لضمان  يتوّجب عمله  ما  وهو  وقت كان،  أّي  يف  لإلزالة 
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الحقة، باإلضافة إىل استخدامها يف ترميم وتقوية القطع، وذلك بعد صبغها بلون مغاير 

للون القطعة األثرية.

بدأ السيد هيثم خري أهمَّ إجنازاته مع تعيينه عام 1988م، مديرًا للمعمل الفين، خلفًا 

انطلقت  هنا  ومن  آنذاك،  الرتميمية  األعمال  يف  بإبداعه  املعروف  مّكي،  حممد  لألستاذ 

مسريته العملية من جديد، حيث قام بتنشيط الورشات الفنية املوجودة يف املديرية العامة 

احلديدية  والقواعد  عرض،  خبزائن  املتحف  جتهيز  على  عملت  واليت  واملتاحف،  لآلثار 

اخلاصة بالنصب احلجرية، وبالتالي، االعتماد بشكل كلي على الكوادر احمللية يف جتهيز 

املعارض، وترميم وحفظ القطع األثرية، الذي عاد على املديرية بالفائدة الكبرية، من حيث 

الدقة يف العمل، وتوفري النفقات املخصصة لعمل التعهدات من خارج املديرية.

املتحف  افتتاح  ومع  واملتاحف،  لآلثار  العامة  اإلدارة  عّساف  أبو  علي  د.  استالم  إّبان  	

اجلديد ملدينة السويداء، ونقل كافة حمتويات املتحف القديم إىل املبنى جديد يف منطقة 

قنوات، وقد مّت االّتفاق على تنفيذ هذه األعمال مع مؤسسة اإلسكان العسكرية، مبشروع 

رائعة  أربع لوحات فسيفساء  املشروع يشتمل على نقل  إّن  قيمته 6 مليون ل.س، حيث 

اجلمال، والتشكيل، ذات حجم ووزن كبريين، إاّل أن مؤسسة االسكان العسكرية اعتذرت 

خري،  هيثم  السيد  استدعاء  مّت  وعليه  املتحف،  افتتاح  من  شهرين  قبل  املشروع  عن 

وُأوكلت إليه املهمة، وذلك بعد جناحه الالفت يف نقل لوحات الفسيفساء يف مدينة شهبا، 

واليت كانت حبالة ُيرثى هلا، بسبب منو النباتات يف أرضية اللوحات، نتيجة رّشها الدائم 

باملاء، مّما جعل أحجارها عرضة للتساقط، حيث قام برفع اللوحة، ووضعها على حامل 

جديد، ثم إعادتها إىل مكانها وذلك بعد جتهيزه بأرضية مناسبة لتثبيت اللوحة.

تكلل للسيد هيثم خري النجاح يف مهمته الثانية، حيث نقل لوحات الفسيفساء الضخمة 

إىل املتحف اجلديد يف السويداء، عندما خُلص إىل نتيجة أنَّ اللوحات ال خترج إاّل بسحبها 

من األعلى، بواسطة الباالنك )رافعة حتمل 5 طن(.قام بتثبيت الرافعة على السقف، ومن 

خالل الفتحات اليت أحدثها يف السقف قام بتثبيت اللوحات، واحدة تلَو األخرى، ومن ثم 

التنزيل  أثناء  احلجر  لضمان سالمة  اخلشبية،  والعوارض  بالقماش  تغليفها  بعد  تنزيلها 

اللوحات إىل  والنقل، ثم قام بتهيئة عربات خاصة )العربة الشوكية، والشاحنة( لنقل 

لضمان  وذلك  خاصة  أماكن  من  جزأين  إىل  منها  كل  قطع  أن  بعد  اجلديد،  املتحف 

املراد العرض عليها، بواسطة خطاطيف  سالمتها. وعند الرتكيب قام بتجهيز اجلدران 

أن مت تقطيعها، وجتميعها على  اللوحات بعد  للجدران، من أجل تعليق  وسقالة حماذية 

اجلدار.

استطاع هيثم خري إجنار املهمة مبهارة وحنكة، وخالل فرتة زمنية قياسية، لفتت انتباه  	

مجيع العاملني يف املديرية، والعديد من الباحثني األجانب منهم )د.دينزر(. األمر األكثر غرابة 
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فيه، أن مؤسسة االسكان العسكرية كان قد اعتذرت عن القيام باملهمة، نظرًا لصعوبتها. وقد 

أعزى السيد هيثم خري الفضل يف جناح مهمته للدكتور علي أبو عساف، والدكتور عدنان 

املتابعني ألعماله، وأكثرهم حرصًا على  أهم  املتاحف(، حيث كانا  اجلندي )مدير شؤون 

توجيه مجيع العاملني يف شعبة اهلندسة بدائرة السويداء، من أجل تنفيذ اقرتاحاته وبشكل 

دقيق.

إّن عمل السيد هيثم خري الدؤوب، واخلاّلق، والفريد من نوعه يف تلك املرحلة، أّهلته 

للقيام بتدريس مادة الرتميم مع افتتاح معهد اآلثار واملتاحف يف دمشق، على الرغم من أّنه 

مل يكمل حتصيله العلمي كما أسلفنا، وعليه فقد سلك منحى آخر يف إيصال املعلومات إىل 

الطالب، حيث جذبهم إىل املادة عن طريق املمارسة العملية، وليست النظرية فقط ،وذّلل 

عرضها  وحتى  األثرية،  القطعة  اكتشاف  من  بدءًا  الرتميم،  أصول  تعليمهم  خالل  من 

إعادة ترميمها، مرورًا بصناعة  املتاحف، من خالل مناذج جديدة يقوم بكسرها، ثم  يف 

القوالب، وكذلك إعداد القطعة املراد نسخها.

حاز السيد هيثم خري على ثقة اإلداريني يف املديرية العامة لآلثار واملتاحف، وذلك بعد 

إجنازاته املتتالية على الصعيد العملي، فقد متَّ االستعانة به وبصديق دّربه أ.حممد فارس 

مجيع  جتهيز  على  عملوا  حيث  إسبانيا،  يف  إشبيليا  معرض  يف  للمشاركة  اهلل(،  )رمحه 

مستلزمات املعرض من خزن، وحوامل، ومعروضات أثرية، مّما جعل من اجلناح السوري 

حمّط أنظار الزائرين، ليحّقق جناحًا باهرًا زاد من رصيد اآلثار السورية آنذاك.

أنَّ  منطلق  من  املديرية  يف  عمله  بدأ  العمل،  يف  املتفانية  الدؤوبة،  بشخصيته  ُعرف 

للمهنة،  ترافقه رغبة وعشق  فعااًل عندما  يكون  لكّنه  باحث،  لكل  الدراسي هام  النجاح 

تسمح له بتطوير عمله والتقّدم به، وذلك على العكس من الدراسة النظرية، واليت تبقى 

حربًا جافًا، يف حال مل ُتستثمر ميدانيًا. أّكد على ضرورة مواكبة التطور وتقّدم العلوم 

إىل  وخُلص  اإلبداع،  درجة  إىل  للوصول  الوسائل،  بكافة  املرممني  ودعم  اجلاد،  والبحث 

القول: إنَّه ترك العديد من اخلربات اليت قام بتدريبها طوال فرتة وجوده يف املعمل الفين، 

لتتابع مسرية احلفاظ على الرتاث األثري، وإيصاله لألجيال القادمة على أحسن وجه.


