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باملعهد  الباحثة  األستاذة  قنينبة،  زهرة  جتد  مل 
من  خريا  بالرباط،  والرتاث  اآلثار  لعلوم  الوطني 
عىل  حتيل  ليكسوسية  فسيفساء  حول  املعلقة  األسئلة 

امليالد األسطوري ملدينة روما من أجل مواصلة مرشوعها البحثي الرامي إىل اقتفاء آثار 
حمرتفات إنتاج الفسيفساء باملغرب خالل الفرتة الرومانية، وتتبع سياقات نشأهتا ورصد 
تطورات اجتاهاهتا. إن املؤلفة هبذا املرشوع الطموح تسهم يف الرفع من منسوب الوعي 
بإرث زخريف ومصدر قيم من مصادر فهم التاريخ والثقافة واملعتقدات واحلياة املحلية 
عنها  الكشف   جر التي  الفسيفسائية  السجادات  إىل  العودة  تكفي  جوانبها،  بكافة 
 ،(Banasa) وبناصا  ،(Lixus) وليكسوس  ،(Volubilis) ولييل األثري  املوقع  من  بكل 
وريغا (Rhira)، ومتودا (Tamuda) وسال- شالة احلالية (Sala) ملالمسة ما يزخر به من 

إضاءات. 
الذائع  اإليقونوغرايف  املشهد  ذات  الفسيفسائية،  اللوحة  هلذه  الكاتبة  اختيار  إن   
الصيت، ال يرتبط فقط بمالمستها للكيفية التي استحرض هبا الرومان بدايات مدينتهم 
األبيض  البحر  حوض  عىل  قرون  طوال  نفوذها  بسطت  قوة عظمى  إىل  تتحول  أن  قبل 
املتوسط بأكمله، بل إلثارهتا اجلدل الدائر حول املعرفة التارخيية التي مل تستطع أن تنزع 
ومستلزمات  احلديثة، رشوط  عنها متاما عباءة األسطورة. فلئن كان للتاريخ، يف صيغه 
بالنص  استعان  ما  كثريا  فإنه  احلوادث،  ورسد  املعنى  بناء  يف  وآلياته  مقاصده  الختالف 
املوضوعية  احلقيقة  بني  الفاصلة  املسافة  تقريب  يف  الرغبة  به  استبدت  كلام  األسطوري 

واحلقيقة املتخيلة.
القديمة  األدبيات  يف  غدت  أسطورة  بمضامني  إصدارها  مقدمة  الباحثة  استهلت   
تقرن  أسطورة  املغرب)،  بشامل  العرائش  قرب  أثري  (موقع  ليكسوس  ملدينة  عنوانا 
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عىل  الساهر  املرعب  وبالتنني  الغرب)  جنات   ،Hespérides) اهلسبرييد  بحدائق  اسمها 
اإلغريقي  البطل  مجع  الذي  النزال  موضع  أرضها  من  وجتعل  الذهبي،  تفاحها  حراسة 
الكاتبة  تفوت  ومل   .(Antée)وأنطي  (Atlas) أطلس  بالعمالقني   (Héraclès) هرقل 
الفرصة للتأكيد عىل أن املستكشف والظاهر من املدينة ال يتجاوز ربع مساحتها اإلمجالية 
مطمورا  وأرسارها  معاملها  من  مهم  جزء  يظل  فيام  هكتارا،  وسبعني  مخسة  تقارب  التي 
من  العرشينيات  يف  انطلق  قد  ليكسوس  يف  األثري  التنقيب  أن  ومعلوم  األرض.  حتت 
القرن املايض عىل يد سيزار لوي دومونتالبان (César Luis de Montalban)، ليتواصل 
حتت إرشاف كل من ميگيل طاراديل (Miguel Tarradell) بني سنة 1948 وسنة 1960 
أكثر  وليصبح   ،1968 سنة  إىل   1960 سنة  من   (Michel Ponsich) بونسيک وميشيل 
ما  (حفريات  أوروبية  مغربية  أو  مغربية  بعثات  أعامل  مع  عقودا  دام  انقطاع  بعد  كثافة 
إىل  األكيدة  احلاجة  من  الرغم  وعىل   .(1989 سنة  ليكسوس  حول  العرائش  مؤمتر  بعد 
حول  غنية  مادة  مجع  من  اآلن  إىل  عليه  العثور   جر ما  مكن  فقد  التحريات،  من  مزيد 
القرن  خالل  األوىل  نواهتا  الفينيقية  املنشأة  وضعت  أن  منذ  احلرضي،  وتطورها  املدينة 
الثامن قبل امليالد، مرورا باملرحلة البونية املمتدة من القرن اخلامس إىل هناية القرن الثالث 
ميالدية   40 سنة  إىل  امليالد  قبل  الثاين  القرن  بداية  من  املوريطانية  فاملرحلة  امليالد،  قبل 
 (Juba II) حني أصبحت املدينة مركز جذب قوي وحتديدا زمن حكم امللكني يوبا الثاين
وابنه بطليموس (Ptolémée)، ووصوال إىل مرحلة الوجود الروماين الذي طبعها بطرازه 
املرحلة اإلسالمية التي تتجسد  وأخريا  املعامري خالل القرنني الثاين والثالث للميالد، 
بالفرتة  تؤرخ  خزفية  قطع  عدة  عن  فضال  بفناء،  ومنزل  صغري  مسجد  ببقايا  باألساس 

املمتدة من القرن الثاين عرش إىل القرن الرابع عرش امليالديني.
الليكسوسية  الفسيفساء  توثيق  لزاما  كان  الكتاب،  مقصود  يف  اخلوض  وقبل    
موضوع الدراسة واملعروضة حاليا باملتحف األثري يف تطوان، وهذا ما توفقت املؤلفة 
يف إنجازه كام هو معهود عنها، حيث استعرضت حيثيات اكتشافها سنة 1948 مثبتة يف 
مس  الذي  التلف  أن  أوضحت  كام  باملدينة.  اآلن  إىل  املكتشفة  املنازل  أفخم  من  واحد 
جزءها العلوي مل حيل دون تأرخيها بأواخر القرن الثاين بعد امليالد وال من إدراک فرادة 
إله  جيمع  مشهدا  ختلد  الشكل،  دائرية  حية،  بألوان  رصيعة  تتوسطها،  التي  الرصيعة 
ضمنية  إحالة  يف   ،(Rhéa Silivia) سيلڤيا ريا  العذراء  بالكاهنة   (Mars)مارس احلرب 
يف  قنينبة  زهرة  وجتمل  اإلطالق.  عىل  الرومانية  األساطري  أشهر  روما  مدينة  ميالد  عىل 
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هبالة  حماطة  املوقع  نشأة  كون  هو  استغرابنا  يثري  ”ما  الفرادة:  هذه  أسباب  جامعة  عبارة 
الفسيفساء  عدد  أن  العلم  مع  الروماين  اإلرث  متجد  الفسيفساء  نجد  حني  يف  أسطورية 
مل  املغربية  املواقع  باقي  وأن   أخر مواضيع  مع  بالقياس  حمدود  املوضوع  هبذا  املرتبطة 

تقدم هذا املوضوع بتاتا .“ 
  توزعت مادة الكتاب عىل ثالثة فصول، احتو كل فصل عىل جمموعة من املباحث؛ 
تعزوه  الذي  روما  ملدينة  األسطوري  بالتأسيس  مستفيضا  تعريفا  األول  الفصل  كان 
األدبيات القديمة إىل دعم قو غيبية، خارج إطار عامل البرش، خططت ورسمت مسار 
احلرب  إله  الليكسوسية،  الفسيفساء  مشهد  بطيل  لقاء  أفىض  لقد  تبتغيها.  كام  األحداث 
مارس والكاهنة العذراء ريا سيلڤيا، إىل ميالد توأمني، رومولوس (Romulus) وروموس 
(Remus)، قدر هلام أن ينجوا من موت حمقق بعد أن رميا يف هنر التيرب(Tibère)، لكن 
الكابيتول  هضبة  سفوح  عند  وتوقفت  النهر  سطح  عىل  طفت  فيها  وضعا  التي  السلة 
(Capitole). أثناء توقفها قامت ذئبة بجر السلة ومن ثم رضاعة الطفلني، بينام قام نقار 
كرب  أن  وبعد  زوجته.  مع  برتبيتهام  وتكفل  راع  عليهام  عثر  ذلک  بعد  بإطعامهام،  خشب 
الطفالن اختلفا عىل أحقية أي منهم سيكون اختيار اآلهلة ليحكم املدينة اجلديدة، ففي 
معركة ال مفر منها قتل رومولوس أخاه روموس. وبالتايل يكون رومولوس هو امللک 

األول ملدينة روما التي يعز تأسيسها إىل 21 أبريل من عام 753 قبل امليالد.
ال  أحداث  من  القديمة  األدبيات  له  روجت  ما  باستحضار  الكاتبة  تكتف  مل    
معتادة  آلية  األسطرة  أن  التذكري  عىل  حرصت  فقد  احلديث،  التارخيي  النقد  أمام  تصمد 
اللحمة  ودعم  الصدع  لرأب  إليها  يلتجأ  واإلمرباطوريات،  واألمم  الشعوب  تاريخ  يف 
واصطناع األنساب املشرتكة. إن إضفاء هالة من القدسية عىل والدة روما هو يف حقيقة 
األمر رفع من ساللة يوليوس قيرص (Jules César) وولده بالتبني اإلمرباطور أغسطس 
األمري  وبنجلها   (Vénus) ڤينوس باإلهلة  صلة  هلا  أن  أفرادها  ادعى  والتي   ،(Auguste)
املدينة  مؤسس  لرومولوس  األكرب  واجلد  اإلنيادة  ملحمة  بطل   (Enée) إيني الطروادي 
وملكها األول. من أنتج أسطورة تأسيس روما؟ إهنا من صنع السلطة السياسية، جتيب 

الكاتبة دون تردد، وإىل جانبها املؤرخون املحرتفون السابحون يف فلكها. 
عن  األثرية  املصادر  بني  البحث  من  رحلة  يف  الكتاب  من  الثاين  الفصل  يأخذنا    
ما  أهم  ولعل  الليكسوسية.  الفسيفساء  صانع  منطلق  شكلت  التي  النامذج  أو  النموذج 
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يسرتعي االنتباه يف هذه الرحلة هو قلة تشخيص مشهد لقاء مارس بريا سيلڤيا، مقارنة 
مع باقي املواضيع الكالسيكية التي ختوض يف والدة اآلهلة ومغامراهتا ونزاعاهتا وتدخلها 
يف مصائر البرش. وعىل عكس املتوقع، كان تأثري املشهد من الناحية الفنية حمدودا، إذ ال 
يتجاوز جمموع القطع األثرية التي أدرجتها ثالثا وثالثني قطعة، تتوزع بني مسكوكات 
وتوابيت ورسوم جدارية وأواين قربانية وجمموعة من احليل واألحجار الكريمة، فضال 
يف  املكتشفة  اللوحة  هي  الثالثة،  عددها   يتعد ال  الفسيفساء  من  نادرة  لوحات  عن 
هذا  حتديدا.   (Ostia) أوستيا  مرسى  يف  بإيطاليا،  وأخرية  بإسبانيا،   وأخر ليكسوس، 
منها  املشاهد  من  بمجموعة  أشبه  سيلڤيا  بريا  مارس  لقاء  أن  إىل  الباحثة  خلصت  وقد 
بمشهد واحد، جمموعة عكف عىل إبداعها فنانون وحرفيون خمتلفون وعىل فرتات زمنية 
متباعدة، متتد من القرن األول قبل امليالد وتنتهي بالقرن اخلامس امليالدي مع فرتة أوج 
جيمعها،  ناظام  خيطا  أن  بيد  بروما.  احلكم  ملقاليد  أغسطس  اإلمرباطور  تويل  مع  تزامن 

وهو متجيد مدينة روما واالحتفاء باجلذور األسطورية املزعومة لشعبها. 
  عادت الباحثة بعد هذه الرحلة الشاقة نسبيا عىل كثري من غري املشتغلني بعلوم اآلثار، 
الفسيفساء  حول  املركزي  سؤاهلا  استعادة  إىل  الكتاب،  من  واألخري  الثالث  الفصل  يف 
الليكسوسية، فلئن كانت تشرتک يف إطارها العام مع مثيلتيها يف كل من إسبانيا وإيطاليا، 
بحكم أن من أرشف عىل تشكيلها فنانون وحرفيون طبقوا ما كان متداوال ومتعارفا عليه 
يستحيل  بخصوصيات  تتميز  فإهنا  سيلڤيا،  بريا  مارس  لقاء  حول  املتوسط  ضفتي  عىل 
وإن  حتى  االقتباس،  عملية  إن  آخر.  مصدر  ألي  األصل  طبق  صورة  تكون  أن  معها 

وقعت، فإهنا قد خضعت الختيارات حمددة جعلتها فريدة من نوعها.
 وختمت الباحثة الكتاب بخالصة عامة وملحق غني باألشكال واللوحات التي 
تم تعزيز املتن البحثي هبا. وإمعانا يف خدمة القارئ الذي يكاد جيهل اليشء الكثري عن 
الزخريف  اإلرث  هبذا  االستئناس  إىل  دفعه  يف  وإسهاما  باملغرب  الرومانية  الفسيفساء 
والتوضيحات  بالتعليقات  مثقلة  هبوامش  عملها  ضمنت  القديمة،  للعامرة  املكمل 
املطولة واملفيدة، بل وذيلته بمالحق استغرقت ما يناهز واحدا وأربعني صفحة، شملت 
وكشاف  األماكن  كشاف  املصطلحات،  معجم  مفصلة:  وكشافات  دقيقة  فهارس 
فيها جمموع  استعرضت  ثرية،  بيبليوغرافية  بالئحة  مع ذلک، أحتفتنا  وبموازاة  األعالم. 
املصادر واملراجع املعتمدة، ثم زادت يف إخصاب مؤلفها بأن اقرتحت عىل القارئ وصفا 
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وحتليال رصينا للجزء اهلنديس من فسيفساء مارس وريا سيلڤيا بليكسوس. إن التمعن 
يف األدوات التي قاربت هبا الباحثة اللوحة، يؤكد عىل مد أمهية الدراسة، ويشري إىل أننا 
أمام عمل أكاديمي ذي قيمة مضافة، ويظهر أن املجهود املبذول يف رصد وتوظيف املواد 

املصدرية واألثرية بأنواعها املختلفة، بلغ أقىص درجات التمكن واإلحاطة.
هشام الرگيگ

جامعة القايض عياض بمراكش 

 


