
دار أخيرًا سجال واسع في لبنان 
انة، 

ّ
بشأن هدم شركة كت

املالكة حديثًا للعقار، منزل 
الكاتب اللبناني أمني معلوف 

في بدارو. الهدم أتى بعد 
إذٍن حصلت عليه الشركة 

من وزارة الثقافة التي لم تِع 
ازدواجية مهمتها في هذا 
امللف، بل نظرت إلى الشق 

التقني فحسب، فكان الخطأ 
في مبدأ عملها وجوهره

منزل أمين معلوف: الخطأ في المبدأ

اللبوة »أولى« القرى في لبنان
يييومييًا مييييا، سيييييكييتييشييف سييكييان الييلييبييوة أن 
بلدتهم هي »من أوائل القرى في لبنان«. 
التي  التنقيب  عملية  ستظهره  مييا  هييذا 
يقوم بها فريق من الجامعة اليسوعية 
في التل األثري الصغير املوجود هناك، 
فييعييال فييي شرح  والييتييي ستساهم بشكل 
بدء فترة االستيطان في لبنان. وفي هذا 
اإلطار، تغوص الدكتورة مايا بستاني، 
ميييدييييرة الييحييفييريييات فيييي شييييرح تييفيياصيييييل 
املييييوقييييع »اليييييييذي ييييعيييود اليييييى سييينييية 1962، 
حينما بدأ العمل إلقامة الطريق الدولية 
فيييي امليينييطييقيية، وتييييم اليييعيييثيييور عييلييى بيييييوت 
من  مصنوعة  فخارية  وقطع  مستطيلة 
الكلس األبيض، ولكنه أهمل في وقتها 
ولم تتم دراسة مكتشفاته بشكل مفصل 
السنوات،  هييذه  كييل  أهميتها«. بعد  رغييم 
العامل  اليسوعية  الجامعة  فريق  حمل 
فييي مييتييحييف مييا قييبييل الييتيياريييخ عييّدتييه عييام 

2011، عائدًا إلى املوقع لدراسته »فبدأت 
عييمييلييييية تيينييظيييييف امليييوقيييع مييين الييحييشييائييش 
السنن األخيرة  التي نبتت عليه خييالل 
وإزالة النفايات التي كانت ترمى هناك«. 
وبيييعيييدهيييا، عيييميييل اليييفيييرييييق عيييليييى تيينييظيييييف 
واجيييهييية امليييوقيييع الييتييي يييصييل طييولييهييا إلييى 
47 مييتييرًا. وبييييرزت معهم املييعييالييم األثييرييية 
على عمق 30 سنتيمترًا من سطح التل 
فييإن اآلثييار  األثيييري. أو بحسب بستاني، 
املكتشفة في املوقع ليست ضخمة، ألنها 
تييعييود إلييى فييتييرة االستيطان إلنييسييان ما 
قبل التاريخ، وهي »بالطبع ال تحوي أي 
نييوع من املييعييادن، ألنها لم تكن مكتشفة 
أهميتها في  ولييكيين تكمن  فييي حييييينييهييا«. 
دراسييييتييييهييييا الييييتييييي سييتييظييهيير كيييييييف سييكيين 
إنسان العصور األولى في سهل البقاع؟ 
كيف شّيد بيوته؟ وكيف صنع أدواتييه؟ 
وميييا إذا كييانييت لييهييذا اإلنييسييان أيييية عالقة 

بجواره؟ 
تييشييرح بستاني  أيييضييًا،  التفاصيل  وفييي 
أن »أقييييييييدم مييييا عيييثييير عيييليييييييه اليييعيييليييمييياء فييي 
يقارب 8100 سنة،  ما  إلييى  يعود  املوقع 
بيييييييوت مستطيلة   9 اكيييتيييشييياف  تيييم  وقييييد 
اليييشيييكيييل، وهيييييذا يييعيينييي أن اليييليييبيييوة كييانييت 
قرية مأهولة، وسكانها كانوا يخلطون 
بعض  وفي  والحجارة،  والكلس  التراب 
األحيييييان الييطيين لييبيينيياء جييييدران منازلهم، 
فقد كانت تلك الجدران مطلية بالكلس 
املييلييون، فيما األرضييييية مييلييونيية بيياألسييود 
واألحمر«. كما قام الفريق بدراسة جيو ييي 
فيزيائية للموقع لتحديد مكان البيوت 
الييتييي تييعييود إليييى فييتييرة ميييا قييبييل الييتيياريييخ 
والتي ال تزال دفينة في األرض. وقد تم 
القرية،  هييذه  لسكان  مقابر  على  العثور 
لكنها كانت فارغة من أية محتويات قد 
تفسر عييالقيية هيييؤالء األشييخيياص بيياملييوت 

بعد تنصل وزارة الثقافة للدفاع عن هوية البيت الفنية،  لم يبق امام امني معلوف إال ان يشتريه ليبقى لنفسه ذكرًا في وطنه

الحفريات االثرية في تل اللبوة في البقاع

والدين. ومن املكتشفات أيضًا »عدد من 
نظرة شاملة  تعطي  التي  األثرية  اللقى 
عيين هييذا املييوقييع، حيث كانت هناك قطع 
من الحجارة الصوانية وأخرى فخارية 
وزجييياج بييركييانييي أسيييود وقييطييع صوانية 
محفورة بالصخر األخضر، وهذه املواد 
غييييير مييعييروفيية أو ميييوجيييودة فيييي الييبييقيياع 
إنما يؤتى بها من جبال تركيا وشمال 
أن  الييعييثييور عليها يعني  فييهييل  سيييورييييا«. 
سكان هذه القرية كانوا على تواصل مع 
املنطقة قبل 8000 سنة؟ تجيب الدكتورة 
بيييسيييتيييانيييي بيييييييأن الييييييييدراسييييييييات امليييخيييبيييريييية 
الييعييمييل عليها  الييتييي يييتييم اآلن  املييجييهييرييية 
سييتييعييطييي إجيييييابيييييات مييييؤكييييدة عيييليييى هيييذه 
األسييئييليية، كييمييا ستعيد دراسيييييات الييتييربيية 
النباتية والحيوانية في  تكوين الحياة 

املوقع كما كانت وقت إنشاء القرية. 
جوان ...
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