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ثقافة
دنيز مشنتف

مهى الشلبي :محترفات صور
إلحياء الحرف امله ّددة باإلندثار

وجهت رئيسة الجمعية الدولية لحامية صور
الدكتورة مهى الخليل الشلبي الشهر املايض
دعوة اىل وسائل اعالمية لزيارة محرتفات صور
واالطالع عىل انجاز حضاري حققته اخريا
يعيدنا اىل تاريخ الفينيقيني واىل عادات اهل
صور القدمية.
يف يوم امتاز بالعودة اىل التاريخ القديم ،عرضت
الشلبي اهدافها من انشاء محرتفات صور ،او
القرية الحرفية .فكانت جولة عىل املحرتفات
التي تش َكل هذه القرية الفريدة ،رغبة منها يف
تشجيع الشباب والنساء عىل العودة اىل الجذور
والتشبث باالرض.
حاورت "االمن العام " الدكتورة الشلبي حول
الغاية من انجازها ،فقالت" :محرتفات صور ،او
القرية الحرفية ،جزء من حلم كبري عشته منذ
عام  ،1984تحديدا بعد االعرتاف بالجمعية
الدولية للحفاظ عىل صور من منظمة
االونيسكو عام  1980والتي اصبحت رشيكة
توجت صور
لها يف كل مشاريعها .عام َ 1985
كاول مدينة كانت عرب تاريخها رمزا للسالم يف

مؤمتر دويل عقد يف املغرب ،وضم حواىل الفي
مندوب من كل دول العامل .ما كان ملفتا يف
هذا املؤمتر وجود وفد رويس ضخم مواكبا
لطرح مدينة كييف لهذا اللقب ،االمر الذي
دفعني اىل القيام بحملة صحافية كبرية لالضاءة
عىل تاريخ صور املغفل عن بعض الدول .متكنا
بذلك من كسب القرار الدويل باالجامع باعتبار
صور اول مدينة يف العامل للحرف وكرمز للسالم.
وما هو معروف فان اول دميوقراطية يف التاريخ
انطلقت من صور ايام امللك حريام ،حيث تم
انتخابه مبارشة من الشعب .اما الغاية من
انشاء هذه القرية الحرفية ،فاالسباب عدة .اوال
الح َرف الرتاثية املهددة باالندثار ،ثانيا
احياء ِ
تأمني فرص عمل للشباب وللنساء خصوصا
وذوي االحتياجات الخاصة ،ثالثا تحفيز االبداع
واالنتاج الفني عند النشء الجديد لخلق
جيل جديد من الحرفيني ،رابعا ضامن التنمية
املستدامة ،خامسا تأمني التفاعل االجتامعي
لتصبح القرية الحرفية مركزا ثقافيا واقتصاديا،
سادسا تنمية السياحة الثقافية البيئية يف

مهى الخليل الشلبي مع النائبة بهية الحريري تجوالن يف املحرتفات.

الجنوب ،سابعا تأمني ترصيف االنتاج الحريف
محليا ودوليا".
■ ما هي الح َرف املهددة باالندثار والتي
اعادت محرتفات صور احياءها اخريا؟
□ هناك محرتف للزجاج املنفوخ التقليدي
الذي يعود تاريخه اىل زمن الفينيقيني علام
ان هذه الحرفة انطلقت من شاطىء صور،
محرتف لصناعة الفخار واخر للرسم عىل الزجاج
والطباعة عىل القامش والخياطة .يف املستقبل
القريب سنعيد احياء الصباغ االرجواين الذي
اشتهرت به صور يف تاريخها القديم.
■ متتاز محرتفات صور بفن معامري خاص ،من
اي طراز مستوحى؟
□ من طراز العامرة الفينيقية ،وقد شيدت
محرتفات صور مبواد وطنية محلية باستعامل
مواد اولية من صور ،من اشياء طبيعية ،كالحجر
والخشب والطني والقش املمزوج مع الطني
للجدران املل َبسة بالحجارة .فلم استورد حجرا
واحدا من خارج صور .اما امليزة يف هذا الفن
املعامري والتي ال يرى بالعني املجردة ،فهو يف
اعتامد العامرة البيئية التي بواسطتها نستطيع
تخزين مياه الشتاء عىل سطوح املباين ،علام
ان جدران القرية الحرفية شيدت بطريقة
تحفظ هذه املياه لتترسب منها اىل مستودع
كبري لتكريرها ،والعادتها مجددا اىل الخزانات
املوجودة عىل سطوح املباين لتصبح مياه شفة.
اضافة اىل تدوير املياه املبتذلة واعتامد نظام
الطاقة الشمسية يف كل مباين محرتفات صور.
■ من شاركك يف هذا االنجاز؟
□ عمل فردي مل يشاركني فيه احد .هذه البساتني
التي تلف محرتفات صور كانت ارضا صخرية
ح َولها والدي النائب الراحل كاظم الخليل اىل
بساتني ليمون وحمضيات ليهديني اياها ،فحققت
حلمي بانشاء قرية حرفية وسط هذه البساتني
عىل ارض تبلغ مساحتها  7200مرت مربع.
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