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"ليلة املتاحف" تاريخ وموسيقى وعرض ثالثي ُالب ُعد
مي عبود ابي عقل

ل �ي ��ل ال �ج �م �ع��ة  27آذار ال � �ج� ��اري،
ل ��ن ت �ق �ف��ل ال �م �ت��اح��ف اب ��واب �ه ��ا ول��ن
ت� �ط� �ف ��ىء ان � � ��واره � � ��ا ،ب� ��ل س �ت �ض��يء
ص��االت �ه��ا ال �ع��اب �ق��ة ب ��أري ��ج ال �ت��اري��خ
وال� �ح� �ض ��ارات ،وس �ت �ق �ط��ع دع �س��ات
الزائرين وهمساتهم سكونها .آالف
القطع االثرية والشواهد على تقدم
ال�ش�ع��وب ع�ب��ر ال ��زم ��ان ،م�ن��ذ م��ا قبل
ال �ت��اري��خ وح �ت��ى ال �ع �ص��ر ال �ح��دي��ث،
ال�م�ع��روض��ة ف��ي م�ت��اح��ف ف��ي ب�ي��روت
وص�ي��دا وك�س��روان وال �ك��ورة ،تنتظر
زي ��ارة اللبنانيين وال�س�ي��اح للتعرف
اليها والى ما تمثله.
واح� � �ت� � �ف � ��اء ب� � ��"ال� � �ي � ��وم ال� �ع ��ال� �م ��ي
للفرنكوفونية" ،تحيي وزارة الثقافة
"ل �ي �ل��ة ال �م �ت��اح��ف" ،ل�ل�س�ن��ة ال�ث��ان�ي��ة
على التوالي ،وتفتح عشرة متاحف
اب��واب �ه��ا ب�ي��ن ال�خ��ام�س��ة ب�ع��د الظهر
والحادية عشرة ً
ليال ،تتخللها اجواء
اح�ت�ف��ال�ي��ة وم��وس�ي�ق�ي��ة .وستشهد
واجهة المتحف الوطني عرضا ثالثي
ُ
الب ُعد لصور تمثل قطعا اثرية تعود
الى آالف السنين.
عريجي

وف� ��ي ل� �ق ��اء م ��ع "ال� �ن� �ه ��ار" اوض ��ح
وزير الثقافة روني عريجي ان "هذه
ال �م �ب��ادرة ت �ه��دف ال ��ى ال �ق��اء ال�ض��وء
ع �ل��ى ال �م �ت��اح��ف ال�غ�ن�ي��ة ال �م��وج��ودة
ف��ي ب �ي��روت وخ��ارج �ه��ا ،وال� ��ى حض
اللبنانيين على زي��ارت�ه��ا واكتشاف
مقتنياتها االثرية والفنية الثمينة

تالمذة في المتحف.

وال �ق �ي �م��ة وال �ج �م �ي �ل��ة ج � � ��دا" .ودع ��ا
"المهتمين ال��ى المشاركة في هذه
ال �ت �ظ��اه��رة ال �ث �ق��اف �ي��ة ،وزي � � ��ارة كل
المتاحف لالطالع على تاريخ بلدهم
وابداع اهله".
المتاحف المفتوحة

■ ال�م�ت�ح��ف ال��وط�ن��ي ال ��ذي ان�ش��ىء
عام  1937ورمم عام  ،1996ويضم
العدد االكبر من المجموعات والقطع
االث� ��ري� ��ة م ��ن م �خ �ت �ل��ف ال� �ح� �ض ��ارات،
ومومياءات ون��واوي��س وتماثيل من
مختلف االحجام واالنواع.
■ متحف ال�م�ع��ادن (م �ي��م) ف��ي ح��رم
"ج��ام �ع��ة ال �ق��دي��س ي��وس��ف" ق�ب��ال��ة
المتحف الوطني ،ويعرض مجموعة

سليم اده الخاصة التي تضم 1600
حجر ومعدن من  65بلدا ،بأشكال
هندسية رائعة كما كونتها الطبيعة
منذ ماليين السنين.
■ متحف ما قبل التاريخ في "جامعة
ال�ق��دي��س ي��وس��ف" ش ��ارع ه��وف��الن،
ويعرض قطعا اثرية من مجموعات
ل��آب��اء ال�ي�س��وع�ي�ي��ن ،ت�ح�ك��ي ت��اري��خ
االنسان منذ مليون عام.
■ ف� �ي� �ل ��ال ع� � � � ��وده :ح� �ي ��ث ت �ع ��رض
ال�م�ج�م��وع��ة ال �خ��اص��ة ل ��"ب �ن��ك ع ��وده"
من الفسيفساءات والقطع الفنية،
وتبين تطور فن صناعة الموزاييك
عبر العصور.
■ متحف الجامعة االميركية :ثالث
اق ��دم م�ت�ح��ف ف��ي ال �ش��رق االوس ��ط،

بعد متحفي القاهرة والقسطنطينية
ويضم مجموعات من  7بلدان عربية،
واب ��رزه ��ا ق�ط��ع م��ن ق�ب��ة ال�ص�خ��رة في
مدينة القدس.
■ م �ت �ح ��ف م � �ص� ��رف ل� �ب� �ن ��ان ال � ��ذي
افتتح ع��ام  2013ويضم مجموعات
ن��ادرة وثمينة من العمالت القديمة
م�ن��ذ ال �ق��رن ال�خ��ام��س ق�ب��ل ال�م�ي��الد،
وال �م �ج �م��وع��ة ال �ك��ام �ل��ة م ��ن االوراق
النقدية اللبنانية منذ العام ،1919
ومختارات من العمالت العالمية.
■ قصر دبانة في صيدا (من الرابعة
بعد الظهر ال��ى العاشرة ً
ليال) الذي
ص �ن��ف م �ب �ن��ى ت��اري �خ �ي��ا ع� ��ام 1968
 .ي �ع��ود ال� ��ى ال� �ق ��رن ال �ث��ام��ن ع�ش��ر،
وت �ت �م �ث��ل ف �ي��ه ك� ��ل ع �ن��اص��ر ال � ��دار

العربي -العثماني ،وهندسة العمارة
الشامية بامتياز.
■ م� � �ت� � �ح � ��ف ك� ��اث� ��ول � �ي � �ك� ��وس � �ي� ��ة
كيليكيا ل��الرم��ن االرث ��وذك ��س في
ان �ط �ل �ي��اس ،وي �ج �م��ع ب �ي��ن ط�ب�ق��ات��ه
ال � �ث� ��الث م �خ �ط ��وط ��ات وم �ن �م �ن �م��ات
ارمنية ،وعمالت قديمة من الفضة
وال�ن�ح��اس ،وقطعا اث��ري��ة ومجموعة
م� ��ن ال � �س � �ج� ��اد ،وق� �ط� �ع ��ا ت ��ذك ��اري ��ة
وجنائزية تزينها صلبان كبيرة.
■ متحف االرمن الكاثوليك في دير
س �ي��دة ب��زم��ار ف��ي ك �س��روان ،ويضم
قطعا ثمينة تمثل نماذج وشواهد
عن الثقافة والفن والتاريخ االرمني
وغناها.
■ المتحف االثنولوجي في جامعة
البلمند في ال�ك��ورة ،ويعرض قطعا
ت��راث�ي��ة ت�ب�ي��ن ط��رق ت��أق�ل��م اج��دادن��ا
م��ع الطبيعة ،واستخدامهم الذكي
ل� �م ��وارده ��ا م ��ا م�ك�ن�ه��م م ��ن ال�ع�ي��ش
ب�ه�ن��اء وب �س��اط��ة .وخ�ص�ص��ت وزارة
الثقافة ح��اف��الت لنقل المواطنين
ال��راغ�ب�ي��ن ف��ي االن�ت�ق��ال ب�ي��ن متحف
وآخر مجانا ،تتحرك كل نصف ساعة
على خطين:
االول  :المتحف الوطني – متحف
ميم -متحف ما قبل التاريخ – فيلال
عوده.
الثاني :المتحف الوطني – متحف
م �ص��رف ل �ب �ن��ان – م �ت �ح��ف ال�ج��ام�ع��ة
االميركية.
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