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الم�صري محمد �شفيق غربال تلميذ �أرنولد توينبي ...مج ّلدان يجمعان تراثه بحوث ًا ومقاالت
الم� ّؤرخ
ّ

مو�سوعي ّ
توزعت كتاباته على مختلف الع�صور القديمة والو�سطى والحديثة وكتابه عن محمّد علي هو المرجع الأوفى
ّ
مصطفى عبدالله
حافظ على استقالليته رغ��م أن��ه أح��د أبناء المدرسة
الوطنية في التأريخ لمصر ،تلك المدرسة التي ضمت لطفى
السيد ،وط��ه حسين وسليم حسن ومحمد كامل مرسي
ومصطفى عبدالرازق ،إالّ أنه تتلمذ مباشرة على يد المؤرخ
البريطاني األشهر أرنولد توينبي الذي أشرف على رسالته
لنيل درجة الماجستير من جامعة لندن ،وكان موضوعها
«بدايات المسألة المصرية وظهور محمد علي».
إنه الدكتور محمد شفيق غربال الذي ال يعرف كثر منا أنّ
حي «غربال» في اإلسكندرية يحمل اسم عائلته ،وولد فيه
في عام .1894
يقول المؤرخ الدكتور أحمد زكريا الشلق في تقديمه
للمجلدين الضخمين الصادرين لدى مركز تاريخ مصر
المعاصر في دار الكتب والوثائق القومية ،تحت عنوان
«ت��راث محمد شفيق غربال ..البحوث والمقاالت» ،وقام
بجمعه وتحريره ودراسته الدكتور حسام أحمد عبدالظاهر:
بدأ «غربال» تعليمه اإلبتدائي في هذا الحي ،وواصل تعليمه
الثانوي في مدرسة رأس التين ،والتحق بعد ذلك بمدرسة
المعلمين العليا في القاهرة ،تلك المدرسة التي خ ّرجت
لمصر عددًا من رواد النهضة األدبية والعلمية بينهم الدكتور
أحمد زكي وإبراهيم عبدالقادر المازني والشاعر عبدالرحمن
شكري ومحمد فريد أبوحديد وعبدالحميد العبادي وآخرون.
وأتم دراسته فيها عام  1915ليحصل على بعثة حكومية
لدراسة المواد اإلجتماعية والتاريخ في جامعة ليفربول في
إنكلترا ،حيث نال درجة البكالوريوس بمرتبة الشرف عام
مدرسا في التعليم الثانوي
 ،1919وعاد إلى مصر ليعمل
ً
في اإلسكندرية لنحو ثالث سنوات ،ثم أرسل مجددا ً إلى
إنكلترا الستكمال دراسته العليا فالتحق بمدرسة الدراسات
التاريخية التابعة لجامعة لندن».
في مقدمة هذا الكتاب يوضح لنا الدكتور الشلق أن شفيق
غربال التقى في جامعة لندن بالمؤرخ الكبير أرنولد توينبي
الذي أعجب بكفاءته ،فأشرف على رسالته التي نشرت في
لندن عام  1928ولم يقدر تترجم إلى العربية رغم أهميتها،
ليس ألنها أهم أعماله الباكرة فحسب ،بل ألنها كانت من
الكتابات الرائدة الموثقة التي عالجت فترة مهمة من تاريخ
مصر بين حملة بونابرت عام  1789وصلح بوخارست
بين روسيا والدولة العثمانية عام  ،1812فربطت الدراسة
بين حوادث مصر والموقف الدولي ،كما ربطتها بالمسألة
الشرقية وتاريخ الدولة العثمانية .وأهدى «غربال» رسالته
إلى توينبي باعتباره «معلمًا عظيمًا وأستا ًذا ملهمًا».
بعد نيله درج��ة الماجستير لم يقدر لـ»غربال» إتمام
دراسته لمرحلة الدكتوراه ،إذ انتهت مدة منحته ،فعاد إلى
مدرسا للتاريخ في مدرسة المعلمين
مصر عام  1925ليعين
ً
العليا حتى عام  1929عندما نقل أستا ًذا مساعدًا للتاريخ
الحديث في كلية اآلداب بالجامعة المصرية ،في حين
كان األساتذة األجانب يحتلون معظم كراسي األستاذية
في التاريخ الحديثً ،
خلفا للمؤرخ اإلنكليزي آرثر غرانت،
ليصبح أول مصري يتولى هذا المنصب الرفيع .ثم لم يلبث
أن انتخب عميدًا لكلية اآلداب عام ً 1939
خلفا للدكتور طه
حسين ،وسرعان ما نقل إلى وزارة المعارف بعد سنة ليعمل
في خدمة التربية والتعليم كوكيل مساعد للوزارة حتى عام
 ،1942فأعادته وزارة النحاس باشا للعمل في الجامعة مرة
أخرى لمدة ثالث سنوات ،وعاد مستشا ًرا لوزارة المعارف،
فوكيالً لها ،ثم ُنقل وكيالً إلى وزارة الشؤون االجتماعية
لفترة قصيرة ،وإن حرص على أن يظل أستا ًذا غير متفرغ في
الجامعة حتى بلغ السن القانونية عام  .1954وكان واضحا ً
أن حفاظه على استقالليته وعدم تورطه في الحياة الحزبية
كانا وراء كثرة تنقله بين الجامعة ووزارة المعارف.
ً
نشطا في جمعية
يشير الشلق إلى أن غربال كان عضوًا
اآلث��ار القبطية المصرية والجمعية الجغرافية المصرية
والمجمع العلمي المصري ومجمع اللغة العربية ،وكان
مؤسسا في المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب
عضوًا
ً

والعلوم اإلجتماعية ،والمجلس األعلى لآلثار ،ومثل مصر
في عدد من المؤتمرات التاريخية العالمية ،وانتخب عضوًا
في المجلس التنفيذي لليونسكو بين  1946و 1950ممثالً
للشرق األوسط.
كرمته الدولة فمنحته جائزتها التقديرية في العلوم
االجتماعية عندما رشحته جامعة عين شمس عام 1960
لنيلها ،أي قبل وفاته بسنة تقريباً ،وك��ان دع��ا أستاذه
توينبي إلى مصر لتمضية عطلة الشتاء ،لكن القدر لم يمهله
فتوفى في تشرين األول  1961بعد مرض قصير ،فرثاه
أستاذه بمقال في جريدة «التيمز» رثا ًء علميًا رفيعًا فور
علمه بوفاته ،وعندما جاء إلى مصر شارك في حفل تأبينه
في مجمع اللغة العربية.
يستهل الباحث الدكتور حسام أحمد عبدالظاهر مشروع
نشر تراث غربال بطرح عدة أفكار توضح لماذا لم يجمع
غربال بنفسه بحوثه ومقاالته ومحاضراته بين دفتي كتاب
في حياته ،والمشاكل التي واجهت الباحث في إخراج هذا
التراث للنور .ويكشف أنه على امتداد نصف القرن الفائت
لم يجمع أحد تراث هذا المؤرخ الكبير ،رغم أن عددا ً كبي ًرا
من المفكرين والمبدعين طالبوا بضرورة االهتمام بجمع
تراثه ،وفى مقدمهم الدكتور محمد أنيس واألدي��ب محمد
فريد أبوحديد وعمالق األدب العربي عباس محمود العقاد
الذي قال« :كان للتاريخ من فكره القويم حظ عظيم ،وإن من
حقه على التاريخ أن يكون له حظه العظيم بين صفحاته
وآثاره ،وهذا هو الجزاء الحق الذي يتواله خاصته وذووه
وتالميذه ومريدوه ،وهم ،بحمد الله ،كثيرون يستطيعون
ـ وفا ًء له وللتاريخ الذى أحبه وأحبوه ـ أن يمدوا في علمه
باالجتهاد في جمع آثاره واستقصاء المطبوع والمخطوط
من كتبه وأوراقه ،وكلها منتظر نافع ،وكلهم قادر على أداء
هذه األمانة والوفاء بهذا الواجب ،عسى أن يكون فيه بعض
العِوض عن عمله الذي انقطع».
يسجل الدكتور حسام أحمد عبدالظاهر أن هذه الدعوات
لالهتمام بتراث الرجل التي ارتفعت في السنة نفسها التي
رحل فيها شفيق غربال ،لم تتحقق إالّ في عمل واحد ،وهو
قيام «المراقبة الثقافية باإلذاعة المصرية» بجمع بعض
أحاديثه اإلذاعية وطبعها سنة  1962في كتاب تحت عنوان
«من زاوية القاهرة» ،وما عدا ذلك لم نجد من يتصدى لجمع
تراث الراحل الكبير طوال العقود الماضية! وفي النهاية
يرجع الباحث أسباب عدم قيام شفيق غربال نفسه بجمع
تراثه إلى طبيعته التى جبل عليها ،والمتمثلة في صفاته
العلمية لناحيتي التدقيق الشديد ومعاودة الفحص في كل
ما يكتبه هي التي حالت بينه وبين جمع بحوثه ومقاالته.
يوضح الدكتور حسام عبدالظاهر أن ما يضمه هذا الكتاب
هو ما استطاع العثور عليه خالل سنوات عديدة من بحوث

ومقاالت غربال ،وهو ما يزيد على مئة وعشر مواد مكتوبة
لهذا المؤرخ الرائد تتوزع على بحوث ومقاالت ومحاضرات
وتقارير وأحاديث إذاعية وح��وارات صحافية ،وعروض
وتحليالت لبعض الكتب ،ومقدمات كتبها لكتب بعض
أصدقائه وتالميذه وبعض خطط المشاريع العلمية.
يؤكد الباحث موسوعية شفيق غربال من خالل المادة
التي جمعها من آث���اره ،وت��ت��وزع على مختلف العصور
التاريخية القديمة والوسطى والحديثة ،ما يشير إلى أنه
ً
مؤرخا موسوعيًا شامالً ،ال يحصر نفسه في إطار ضيق،
كان
بل يملك األدوات التاريخية المناسبة ليكتب ويدلي برأيه
في أي قضية تاريخية إلى أيّ زمن انتمت .فمن مقاالته في
التاريخ القديم ما كتبه عن تاريخ الحضارة المصرية،
وما كتبه في التاريخ اإلسالمي والوسيط بحثه عن اآلراء
والحركات في التاريخ اإلسالمي ،ومقاالته عن «العرب في
التاريخ» ،و»الحضارة العربية في إسبانيا» ،وكذلك مقالته
في دائرة المعارف اإلسالمية التي يرد بها على المستشرق
«المنس» في ما كتبه عن الشام .وم ّما كتب في التاريخ
العربي واإلسالمي الحديث «التجمع والتفرق في الشرق
العربى» و»تونس المعاصرة» و»الجمهورية التركية»،
وم ّما كتبه في التاريخ األوروبي الحديث «حديث وكتب عن
إيطاليا الحديثة» و»الدستوران اإلنكليزى واألميركي».
يالحظ الباحث أن لمصر موقعا ً متميّزا ً في إنتاج شفيق
غربال ،فباإلضافة إلى ما كتبه في التاريخ المصري ،ثمة
مقاالت أخرى تظهر مكانة مصر ومركزها وثقلها ودورها
الحضاري ،ومنها مقالته «مركز مصر السياسي» ،ويتصل
بذلك اهتمامه بدراسة ج��ذور فكرة االستقالل المصرية،
ويتمثل ذلك في تلك المحاضرات التي ألقاها في الجمعية
الجغرافية تحت ع��ن��وان «ال��ج��ن��رال يعقوب وال��ف��ارس
السكاريس وم��ش��روع استقالل مصر سنة  ،»1801كما
أن متتبع بحوث غربال ومقاالته يالحظ اهتمامه الكبير
بالتاريخ المصري في القرن التاسع عشر ،وبخاصة عصر
محمد علي ،الذي اهتم به على نحو كبير ،ويؤكد هذا االهتمام
أنه بجانب كتابيه المعروفين «بداية المسألة المصرية
وظهور محمد علي» ،و»محمد علي الكبير» له عدة مقاالت
وأحاديث إذاعية ومقدمات كتب تناولت جوانب مختلفة من
تاريخ «محمد علي» لم ينتبه إليها من أعادوا طبع كتابه
عن «محمد علي» ،وكان األج��در إرف��اق مثل هذه الكتابات
الطبعات الجديدة للكتاب.
اهتم شفيق غربال كذلك بتاريخ وادي النيل ووحدته
في العديد من أعماله ،فكتب عن «أبناء الوطن المصري
السوداني في القرن التاسع عشر» و»السياسة البريطانية
والوطن المصري السوداني» ،فضالً عن مقدماته لبعض
الكتب مثل كتاب «البكباشى المصري سليم قبطان والكشف

عن منابع النيل» لنسيم مقار ،وكتاب «معالم تاريخ سودان
وادى النيل» للشاطر بصيلي عبدالجليل ،وكتاب «المنافسة
الدولية في أعالي النيل  1880ـ  »1906لعلي إبراهيم عبده.
ويذكر أن هذا الكتاب األخير كان في أصله الرسالة العلمية
التي حصل عنها مؤلفها على درج��ة الدكتوراه من كلية
اآلداب في جامعة اإلسكندرية سنة  1957تحت إشراف
محمد شفيق غربال.
في المجلد األول الذى يقع في  508صفحات نقرأ فصوال ً
من السيرة الذاتية لشفيق غربال سجلتها عدة أقالم ،بينها
ما كتبه عبدالتواب عبدالحي على صفحات مجلة «اإلذاعة»
وتستهل باعتراف لغربال قائالً فيه« :أنا ال أصنع التاريخ،
ولكني أكتبه ...كتبت عن جميع الناس ،ولم أكتب مرة عن
نفسي» .وتتواصل فصول هذه السيرة بقلم غربال نفسه في
كتاب «علمتنى الحياة» الذي أشرف على إصداره الدكتور
أحمد أمين وصدر عام  1953عن دار الهالل فيقول« :علمتني
نفسي أن أتعلم من الحياة أنها تستحق أن أحياها ،وال أدرى
علي وجه التحقيق كيف ومتى ،ولم بدأت ذلك .أكان هذا
لسعد الطالع ـ إن صح أنه كان سعيدا ً ـ أو كان لنوع المزاج
الذي وهبته ـ إن كان هناك معنى لما يقال في أنواع األمزجة
وآثارهاـ أو كان للبيئة السعيدة التي نشأت فيها .وربما
كان هذا العامل الثالث أقوى ما أعدني لتعلم الدرس .على
أني أعلم علم اليقين أنني منذ أن وعيت ،ومنذ أن جاهدت
ألقيم أفعالي على أساس من المعقولية ،وألوجهها لغايات
مفهومة ،وأن��ا موقن أن الحياة تستحق أن أحياها ،وأن
نظرتي هذه إليها خليقة بأن تكون دستورا ً سلوكيا ً في فترة
العمر ،وأن ينظم على أساسها ما بيني وبين الناس».
تتوالى م��واد ه��ذا السفر الضخم فنقرأ «الصحراء في
الحياة القومية» عبر المحاضرة التي ألقاها غربال في
المجمع المصري للثقافة العلمية عام  .1950كما نسترجع
أهم الحوادث في تاريخ مصر الحديث من خالل محاضراته
في الجمعية الجغرافية الملكية عام .1946
يضم الكتاب أيضا ً نماذج من تعريف شفيق غربال بما
لفته من اإلنتاج الفكرى لمعاصريه ،وفي مقدمتة كتاب
«سندباد بحري» للدكتور حسين فوزي قائالً« :عاد السندباد
المصري ـ يقصد الدكتور حسين فوزي ـ من سفره الطويل،
وقد عودنا أن يعود محمالً بالطرائف ،وأن يشرك ق ّراءه في
التمتع بلذة الذكرى والفرج بعد الشدة وما عانى من مشقات
الطريق .ويحاول الدكتور فوزي أن يخفي ما عانى ،فيزعم
أن ال فضل له في هذا الكتاب سوى أنه رسم خطته ونظم
فصوله ،وأضاف أم ًرا آخر له خطورته مؤداه أن الحقيقة في
مسائل الرأى بعيدة المنال».
ً
تاريخا مجمالً للحركة العلمية في مصر في
كما يورد
العصر الحديث ،ويكتب عن تاريخ مصر العام وتاريخها
قبل عصر محمد علي ،وأثناء عصره ،وبعده ،وعن مصر في
القرن العشرين.
أما المجلد الثانى من هذا الكتاب ،في  718صفحة ،فهو
توثيق دقيق ألوراق غربال المبعثرة في بطون الدوريات
ومنشورات الندوات ومحاضر اللجان والمؤتمرات التي
س��اه��م فيها بفيض واف���ر ،ومنها م��ا كتبه ع��ن التاريخ
والمؤرخين ،والتاريخ المصري القديم ،والتاريخ اإلسالمي
الوسيط ،والتاريخ األوروب��ي الحديث ،والتاريخ العربي
المعاصر .وما كتبه عن الجامعات والتعليم في مصر ،وعن
منظمة اليونيسكو ،ومتفرقات لمواضيع أخرى.
يذيّل الدكتور حسام عبدالظاهر هذا السفر بكشافات
تحليلية متعدّدة :كشاف لألعالم ،وآخر لألمم والشعوب،
وغيره لأللقاب والوظائف وال��ح��رف ،وكشاف لألماكن
والبلدان والنواحي ،وكشاف القوافي ،والكتب والصحف،
وكشاف للمصطلحات ،وكشاف زمني للبحوث والمقاالت.

إذاعي الرائد الأمير يحيى ال�شهابي
ال ّ
في ندوة «�أعالم خالدون»

«هنا دم��ش��ق» ع��ب��ارة أطلقها
األمير يحيى الشهابي في الرابع
من شباط  ،1947معلنا ً والدة
إذاعة دمشق الوطنية ،فكان حقا ً
أمير اإلذاعيين ،مطلقا ً عهد ذاك
برنامجه األشهر «دوحة الشعر»
وكان أول من أذاع البشرى على
الشعب السوري بجالء االنتداب
الفرنسي.
اخ��ت��اره ال��م��رك��ز الثقافي في
أب��و رم��ان��ة ليكون نجم ندوته
األسبوعية «أع�ل�ام خ��ال��دون»،
ف��ك��ان��ت ال��ن��دوة ف��رص��ة لتبادل
حديث ذكريات بين اإلعالمي الكبير محمد قطان والمخرج حسن حناوي
والمؤرخ الموسيقي أحمد بوبس .وبدأت الندوة بعرض فيلم قصير عن حياة
األمير الشهابي بتوقيع بوبس عرض خاللها السيرة الذاتية لهذا اإلعالمي
الكبير .وتحدث اإلعالمي قطان عن ذكرياته مع األمير الشهابي إذ كان أول من
علمه أصول العمل في التلفزيون في بداياته عبر برامج األطفال ،مشيرا إلى تميز
الشهابي بالصبر والتواضع والتعامل مع اآلخرين برقي وحكمة ومراقبته أدق
التفاصيل.
تطرق قطان إلى الجانب األدبي في حياة الشهابي من خالل تقديمه برنامج
«دوحة الشعر» وتجربته في كتابة القصة مشيرا ً إلى أن أولى محاوالته كانت
قصيدة شعرية باسم العقل كتبها عندما كان في الخامسة عشرة ،مستعرضا ً
دوره في دعم الفنانين العرب والسوريين الرواد من مطربين وممثلين وفتح
الباب لهم لبث أغانيهم في اإلذاعة السورية مثل فيروز ووديع الصافي وعبد
الحليم حافظ .ولم يغفل قطان الحديث عن الشهابي المدرس الجامعي الذي
أغنى الحصيلة العملية لطالب قسم اإلعالم في جامعة دمشق من خالل تدريسه
مادة اإللقاء ،مشيرا ً إلى أن عددا ً كبيرا ً من طالبه أصبحوا مذيعين في التلفزيون
السوري.
فيما اختار المخرج حسن حناوي أن يتناول تأثير الشهابي فيه كإعالمي
ودوره في تدريب كوادر التلفزيون منذ نشأته ،وأسهب في الحديث عن البرنامج
اإلذاعي «دوحة الشعر» وعرض مقتطفات بصوت الراحل الشهابي ،الفتا ً إلى
تميزه بصوته اإلذاعي الذي رافق األجيال سنين عديدة.
أضاف الحناوي أن الشهابي سجل في تاريخ اإلذاعة السورية كأول صوت
إذاعي في إذاعة دمشق وأول من أعلن استقالل سورية من اإلذاعة وأول من سمي
مديرا ً لبرامج اإلذاعة وهو من قام بالتغطية اإلذاعية ألول عرض عسكري بعد
جالء المستعمر الفرنسي عام  1946وكان في شارع القوتلي ولم تكن هنالك
تقنيات تساعده في أداء واجبه فاستعار سيارة شحن ألحد أقاربه ووقف على
ظهرها كي يشاهد العرض وينقل وقائعه.
يؤكد الحناوي إلى أن الشهابي كان أول من أذاع البالغ رقم واح��د زمن
االنقالبات العسكرية السورية ،مخفورا ً بعربة عسكرية .وي��روي أنه في
صبيحة أول انقالب عسكري وقع في سورية عام  1949قام به حسني الزعيم
أرسل إليه األخير عددا ً من الضباط إلى منزله فدخلوا عليه شاهرين مسدساتهم
واقتادوه إلى اإلذاعة بقوة السالح وأعطوه البالغ رقم واحد وطلبوا منه قراءته
من إذاعة دمشق .ولفت الحناوي إلى اهمية انتشار ثقافة التكريم عبر االحتفاء
بالشخصيات الكبيرة واالستمرار بذلك والعمل على توثيق أعمال الراحلين.
الناقدة أسيل األزعط رأت في الندوة إضاءة رائعة ومميزة على حياة األمير
يحيى الشهابي تعرفنا من خاللها إلى األمير واإلنسان قبل أن نتعرف عليه
كإعالمي وأديب.
الجدير ذكره أن األمير يحيى الشهابي ولد في راشيا عام  1917ونال إجازة
في الترجمة من الفرنسية إلى العربية وبالعكس وشهادة في اإلذاعة من جامعة
كولومبيا األميركية ،وعاد إلى دمشق وعمل مدرسا ً في المدارس والثانويات قبل
أن يك ّرس حياته كليا ً للعمل اإلعالمي عبر إذاعة دمشق التي استطاع أن يفرد لها
مكانة مرموقة بين اإلذاعات العربية.

�شعراء و�أدباء ّ
يتحدون الأزمة
الثقافي»
في «مهرجان يا مال ال�شام
ّ

تخرج طالب معهد الفنون الم�سرح ّية على م�سرح �سعد اهلل و ّنو�س
«ليتني حجر» م�شروع
ّ
دمشق ـ سامر اسماعيل
اس��ت��ع��ارت ال��ف��ن��ان��ة ن���ورا م��راد
رئيسة قسم الرقص في معهد الفنون
المسرحية قصيدة الراحل محمود
درويش «ليتني حجر» عنوانا ً لعرض
مشروع تخرج ط�لاب القسم الذي
صممت له وأشرفت عليه الفنانة حور
ملص ،وتضافرت جهود طالب المعهد
من مختلف اختصاصات األكاديمية
الدمشقية األع��رق ثقافيا ً في صوغ
ه��ذا ال��ع��رض ،محققة ش��راك��ة فنية
بين أقسام السينوغرافيا والتقنيات
والرقص وتصميم األزياء.
يروي العرض الذي بدأت عروضه
على خشبة سعد ال��ل��ه ون���وس في
المعهد حكايات حركية يحكيها كل

من الطالب الراقصين إميل صافية
ومها األط��رش ومدحت الدعبل ،في
تناغم حركي الفت اشتغل عليه طالب
المعهد وأساتذته معا ً إلطالق فصاحة
الجسد وإخراجه من الصيغ التقليدية
في م��دارس الرقص الكالسيكي نحو
التنويع على لغة اإلشارة وتوزيع ثقل
األجسام الراقصة وفق مدرسة «أوف
بالنس» أو عدم التوازن بين الكتل.
ينتمي «ليتني حجر» إل��ى أن��واع
ال��رق��ص المعاصر ال��ذي استعارته
مدارس الرقص السورية من اتجاهات
وتيارات عالمية سادت أميركا وأوروبا
مطلع ال��ق��رن العشرين ف��ي الرقص
الحديث والرقص التعبيري مع كل
من الراقصتين ماراتا غراهام وإزادورا
دن��ك��ن ،لتتابعه بعد ذل��ك الراقصة

األلمانية كاتجاه عرف باتجاه الرقص
المعاصر في مدرستها دانس فولفانغ
أستوديو التي تتابع العمل عليه حاليا ً

مواطنتها الكريوغراف هنريتا هورن.
تميز عرض طالب الرقص استلزم
نحو قرابة ثالثة أشهر من التحضير

اليومي والمتواصل بجرأة الطرح
الفني والمعالجة الحركية للجمل
ال��راق��ص��ة ال��ت��ي نهلت م��ن المعين
اليومي ف��ي س��وري��ة مقتحم ًة عالم
المسرح الجسدي ال��ذي ابتعد هنا
ع��ن صيغ ال��ع��رض المعتادة نحو
ورشة مفتوحة لتطوير لغة الجسد
الراقص واالشتغال أكثر فأكثر على
مخيلة ال��راق��ص وعالمه الداخلي،
م��ن دون إغ��ف��ال الكشف ع��ن منابع
جديدة للطاقة على المسرح .كما تميز
العرض الذي يتابع عروضه يوميا ً
حتى الثالث والعشرين من الجاري
بابتكاره صيغة مشاريع تخ ّرج
قائمة على انفتاح أق��س��ام المعهد
العالي للفنون المسرحية بعضها
على بعضها اآلخ���ر ،بغية إنجاز

عرض يقترب بجميع طالبه ومختلف
االختصاصات من عتبة االحتراف،
ولفتت اإلضاءة التي صممتها نورما
برنية من طالب قسم التقنيات ،جنبا ً
إلى جنب مع حنين مزهر من طالب
قسم التصميم التي نفذت الديكور
واألزياء وذلك بشراكة مع األستاذين
مرال ديراكليان وكنان جود.
العرض من إنتاج وزارة الثقافة
المعهد العالي للفنون المسرحية،
وه��و م��ش��روع تخرج ط�لاب السنة
الرابعة ،قسم الرقص ،أش��رف على
السينوغرافيا الفنان سعيد األحمر
فيما ص� ّم��م ك��ري��م ه���واش الملصق
والكتيّب ونفذ الصوت إبراهيم عبود
م��ن ط�ل�اب ال��س��ن��ة راب��ع��ة تقنيات
مسرحية.

اكت�شاف معالم �أثر ّية ومعمار ّية مهمة في مواقع جبلة
الالذقية ـ سلوى سليمان
كشفت األعمال التنقيبية التي قامت بها دائرة آثار جبلة
خالل الموسم الماضي في عدد من المواقع األثرية مثل
عين سالم وقلعة المينقة وقمة نيبال وتل التويني عن
أهمية هذه المواقع وغناها بالمعالم األثرية والمعمارية.
ويشير مدير اثار الالذقية المهندس إبراهيم خير بك إلى أن
أعمال التنقيب التي جرت في موقع عين سالم أسفرت عن
اكتشاف جدران كنيسة وغرفة عثر بداخلها على موقدين
يعودان إلى العصور الوسطى ،باإلضافة إلى مجموعة
كسر فخارية ملونة ومزججة وبعض السرج المكسرة
بألوان متعددة وكسر زجاجية صغيرة وقطعة من الزجاج
السميك خضراء اللون مجوف من قطعتين دائريتين
وكانت تستخدم غالبا ً لتعبئة العطور وعلى مجموعة من
القطع المعدنية معظمها من الحديد والبرونز.
أشار خير بك إلى أنه اكتشفت في المواسم السابقة
للموقع نفسه لوحة من الفسيفساء تعتبر من أشهر
اللوحات المكتشفة في الساحل ال��س��وري وتعود إلى
العصر البيزنطي وتحتوي رسوما ً إلحياء بحرية وأخرى
لحيوانات برية مصنوعة من حبيبات او مكعبات حجرية
بألوان مختلفة عثر بجانبها على قاعدة عمود إسطوانية.
ولفت مدير اآلثار إلى أنه عُ ثر في الجهة الشرقية على نقد
برونزي وهو عبارة عن فلس مصنوع من البرونز أحيط
بكتابات تدل على مكان وتاريخ صنعه عام 539-538
ميالدية وصورة للملك البيزنطي جستينيان.
تركزت أعمال التنقيب بالنسبة إلى موقع قلعة المينقة،
بحسب خير بك ،في قسمها الجنوبي الغربي على توضيح
معالم مجمل الوحدات المعمارية التي تم الكشف عنها في

مواسم سابقة ،والكشف عن عناصر معمارية جديدة ذات
امتداد للعناصر المعمارية السابقة ،إضافة إلى وجود
مجموعة من الكسر الفخارية لقدور وأباريق عليها زخارف
هندسية عشوائية ذات ألوان متعددة.
أهمية أعمال التنقيب األثرية في قلعة المنيقة هي في
نظر مدير آثار الالذقية فهم طبيعة المنشآت المعمارية
البعيدة عن التحصينات األساسية الواقعة في األقسام

الشمالية الشرقية منها ،والتي أظهرت وج��ود بعض
الوحدات المعمارية التي كانت تستخدم ألغراض سكنية
أو خدمية تؤرخ للنصف الثاني من القرن الثالث عشر
والرابع عشر للميالد.
كشفت أعمال التنقيب التي جرت في موقع قمة نيبال،
بحسب ما يوضح خير بك ،عن بقايا معمارية محيطة
ببناء المعبد والمخطط الكامل للعناصر المعمارية وصوال ً

إلى أساسات المعبد واكتشاف المصطبة الممتدة تحت
مستوى األساس والعثور على بقايا جدارين يمتدان في
اتجاه شمال غرب ويمثالن جزءا ً من بناء يعود إلى فترة
قديمة ،مع بعض البقايا غير واضحة المعالم من حجارة
الغشيم .ولفت إلى أن دراسة الكسر الفخارية األولية تبين
وجود طبقة استيطان تعود إلى األلف الرابع قبل الميالد
وعلى األرجح خالل تلك الفترة التي حدث فيها حريق أدى
إلى تدمير موقع قمة نيبال كامالً وتم في الفترة الرومانية
تأسيس البناء على أنقاض الفترة السابقة.
ال��ه��دف م��ن أع��م��ال التنقيب التي تمت ف��ي موقع تل
التويني بحسب خير بك الكشف عن محاور الطرق الفرعية
في التل وربطها مع الطريق الرئيسي الذي كشف عنه في
مواسم سابقة ويتجه نحو المعبد ،باإلضافة إلى السويات
األثرية المتتالية والمؤرخة وفق التسلسل الطبقي العام
لتل التويني ،وتبدأ بالسوية السطحية .كما تم الكشف عن
مجموعة من الكسر الفخارية المنتشرة في أماكن التنقيب
كافة التي تعود إلى فترات عديدة ومختلفة ،وبعضها
إلى عصر الحديد الثاني والثالث والعصور الهلينستي
والروماني والبيزنطي والمملوكي والعثماني.
أضاف أنه كشف في السويات األثرية الفينيقية الباكرة
من الحديد الثالث والفينيقية المتأخرة والمتوسطة
والمبكرة من الحديد الثاني عن مجموعة من الوحدات
السكنية المعمارية التي تشكل المخطط التنظيمي للموقع
وأعيد استخدامها في المراحل الالحقة ،إضافة إلى العثور
على مجموعة من الكسر الفخارية وبعض المخلفات
العظمية ومشغل للحياكة وحرف صناعية أخرى دلت
على طبيعة األعمال التي كانت تمارس في الموقع.

دمشق ـ محمد الخضر وشذى حمود
تتواصل فعاليات مهرجان «يا مال الشام الثقافي» في دمشق القديمة ،كاشفا ً
مدى اهتمام األدباء والشعراء بتحدث األزمة ،وتوافدهم من أنحاء سورية لتشكيل
باقة ثقافية هي عنوان الشعب السوري وحضارته.
وحول استمرار الفعاليات يقول مدير المهرجان أحمد كنعان« :إن المهرجان
في أيامه األخيرة بدأ يأخذ خطا ً بيانيا ً متطورا ً في نوعية المشاركات التي يقدمها
األدباء السوريون ،حاملة هموم أهلهم وناسهم بأجناس أدبية مختلفة وفقرات فنية
مسرحية قدمتها فنانات شابات» ،الفتا ً إلى بعض المشاركات العربية التي عبّرت
عن عاطفة الوقوف بجانب الشعب السوري.
الفنانة ليزا ميخائيل عبّرت في زوايتها «نافذة على المسرح» عن صمود الشعب
السوري ضد الجهل والتخلف والقتل وحمل السالح غير الشرعي ،من خالل نص
مسرحي عنوانه «الذكاء العاطفي» قدمته بعاطفة المرأة السورية التي تحمل هموم
وطنها وتداعيات أزمته.
أما الشاعر حسن الراعي فقدم قصائد شعرية متنوعة تباينت بين أسلوب
الشطرين والتفعيلة ،مستخدما ً االيحاءات الشعرية والبنى الفنية الراقية التي
تشير إلى وجود موهبة شعرية متطورة وواعدة مثل قصيدته «قليلة كالبحر أنت»
قائالً فيها« :لي في ارتعاش الموج لؤلؤة ...تطل على ابتهال الشوق ...تبتكر انفالق
البحر عن حورية تصغي الى قلبي ...وتعطي وجهها لدمي».
الشاعرة جمال طنوس عبرت عن حالة امرأة عاشت تجارب اجتماعية عديدة في
حياتها انعكست على عواطفها وتكوينها الشعري فكان نصها حبات ضياء وجسد
مشاعرها النفسية وتأثرها بالطبيعة الجميلة .تقول« :أعيش كما الفصول ...تتوالى
حياتي ...الثبات نوافذ مفتوحة للريح يدفئني الصيف ...أتعرى في الخريف...
وأغرق في حضن الشتاء ...واستسلم لنسغ الربيع ...يكسوني حلالً ما يشاء».
في نصه «المنديل المعطر» يتناول الشاعر اإلعالمي سامر محمد البشالوي
مرحلة اجتماعية يختبرها الشباب في عمر معين فيصارعون الحب أو يوفقون بينه
أحالمه وآالمه ،منتقيا ً لخلجاته بوحا ً نثريا ً على هذا النحو« :ما بين زهر وزهرة...
أحبك أنثى ...وما بين عطر راحل وعطر آت ...يأسرني عطرك ...أرى في طياته بوح
ثغر ...يخبرني عنك».
الشاعرة سنا هايل صباغ التزمت في نصوصها النثرية بحب الشام وتمكنت
من بلوغ مستى شعري الفت المتالكها رؤى وعواطف اجتمعت فيها عواطف شعب
يريد أن يرمز إلى سورية بالشام ويعتبرها بداية العالم ونهايته فهي الوطن األغلى.
تقول في نصها «شام»« :ما حاجتي إلى سجادة صالتي ...والطهر يصعد من رباك
والثرى ...ما حاجتي إلى بوصلة تحدد اتجاه الريح ...وأنت القبلة عندي ...وأنت
سدرة المنتهى».
يحاكي نص ابتسام الحروب «عرس السماء» الشهيد في عظمته وسموه ،في
نص شعري يتراوح بين الرمز والمباشرة .تقول« :عاد العريس مكلّالً بدمائه ...أماه
ال تتألمي فالمجد جاء ووقفت أرثي ها هنا ...قلبي أنا ...أرثي أحاديث المساء» .إلى
قصيدة «حكاية» للشاعر محمد حسام القداح وتحمل الكثير من الدالالت ،علما ً أن
الشام تحتل مكانة أثيرة لدى الشعراء نظرا ً إلى ما فيها من جمال ليس في سواها.
يقول« :لي أرض الشام ...الحكاية ...تنبثق المعجزات في حضرتها ...تحيا بعد
موتها الكلمات يقف التاريخ ...ينادي بعضه ...ها هنا قد بعثت ...من ها هنا كانت
البداية».
عن رأيه في المهرجان يقول الكاتب مرهف زينو إن «مهرجان يا مال الشام» في
أحد جوانبه هو تأكيد على الهوية الحضارية لسورية ولدمشق وتأكيد على ارادة
الحياة لدى السوريين إذ شارك فيه عدد ليس قليالً من األدباء الذين عبروا عن الحب
والفرح في سورية وانتصارها على كل من يحاول النيل منها» .كما يقوم المهرجان
بحسب زينو عددا ً من المواهب من مختلف األنواع واألعمار ،بفضل الرعاية والعناية
الخاصة من التلفزيون العربي السوري وقناته األولى التي تساهم في التعريف
بالمهرجان وعرض فعالياته.

