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ً
تقليد نقل عن برلني يسمح للبنانيني بالتجول مجانا يف  10متاحف

وزارة الثقافة اللبنانية تقيم «ليلة املتاحف» للعام الثاني على التوالي
بريوت :فيفيان حداد
في تقليد أصبح سنويا في
لبنان ،تقيم وزارة الثقافة اليوم
«ليلة امل�ت��اح��ف» ،بحيث ستتاح
ّ
التجول مجانا
للبنانيني فرصة
ف ��ي  10م �ت��اح��ف م �ت �ن��وع��ة تفتح
أبوابها من الخامسة بعد الظهر
حتى الحادية عشرة ليال.
ويأتي هذا التقليد الثقافي،
ال��ذي ك��ان��ت ب��رل��ني أول امل�ب��ادري��ن
إل �ي ��ه ف ��ي ع� ��ام  ،1997م ��ن ض�م��ن
النشاطات الثقافية األخرى التي
تقام في إطار «شهر الفرنكفونية»
ال� � � ��ذي ت� � �ش � ��ارك ف� �ي ��ه ال � �س � �ف� ��ارات
األوروب� �ي ��ة ل ��دى ل �ب �ن��ان .وي�ج��ري
خالل هذا الشهر إطالق روزنامة
ت ��زدح ��م ب��ال �ن �ش��اط��ات امل �ت �ن��وع��ة،
ك�ع��رض أف��الم سينمائية وإق��ام��ة
معارض وغيرها.
وجاءت هذه الخطوة من قبل
ّ
وزارة ال�ث�ق��اف��ة ف��ي ل �ب �ن��ان ،ل�ح��ث
اللبنانيني على االط��الع عن كثب
على ثقافاتهم التي ّ
تعد املتاحف
واح��دة منها ،ال سيما أنها القت
نجاحا في العام املاضي.
ّ
تتوزع املتاحف العشرة على
عدد من املناطق اللبنانية ،وبينها
بيروت وصيدا وبلدة ّ
بزمار (في
منطقة كسروان) والكورة (شمال
لبنان).
ول �ك��ن ك�ي��ف ت� ّ�م اخ�ت�ي��ار ه��ذه
املتاحف؟ وعلى أي أس��اس؟ ّ
يرد
وزير الثقافة روني عريجي« :من
امل �ع��روف أن أه��م امل�ت��اح��ف لدينا
موجودة في بيروت ،ولكننا أردنا
ّ
أن ن�س��ل��ط ال �ض��وء ع�ل��ى متاحف
أخ ��رى ل�ه��ا أي�ض��ا أهميتها وه��ي
موجودة خ��ارج العاصمة .وبعد
دعوتنا إلقامة هذا النشاط تلقينا

اتصاالت من قبل عدد من املتاحف
التي أب��دت رغبتها في املشاركة،
وه�ك��ذا ك��ان» .وعما إذا ك��ان عدد
ّ
امل �ت ��اح ��ف امل� �ت ��وف ��رة ع �ل��ى الئ �ح��ة
«ليلة املتاحف» ،سيزداد من عام
إل��ى آخ��ر إذ بلغت ه��ذا ال �ع��ام 10
بعدما ك��ان��ت تقتصر على  5في
العام املاضي؟ ّ
رد الوزير عريجي:
«أع �ت �ق��د أن األم� ��ر ي �س �ت��أه��ل ه��ذه
ال��زي��ادة وإذا ت�ج��اوزن��ا ف��ي العام
ّ
سنرحب
املقبل ه��ذا ال�ع��دد فإننا
ب��ذل��ك ،ك��ون�ن��ا ف��ي ل�ب�ن��ان بحاجة
م �ل� ّ�ح��ة ل �ل �ت �ع� ّ�رف ع �ل��ى ث�ق��اف��ات�ن��ا
ال �ت �ع��ددي��ة» .وأض� ��اف ف��ي س�ي��اق
حديثه ل��«ال�ش��رق األوس ��ط»« :في
ال �ع��ام امل��اض��ي اس�ت�ط��اع��ت (ليلة
امل �ت��اح��ف) أن ت�س�ت�ق�ط��ب  5آالف
لبناني في ظرف  3ساعات ،وهو
عدد يستلزم  8أشهر لنشهده في
متاحف لبنان على مدار السنة».
ورأى ال ��وزي ��ر رون ��ي ع��ري�ج��ي أن
كثيرين من اللبنانيني ال يعرفون
مثال أن��ه لدينا متحف «مصرف
لبنان» للنقود والعمالت القديمة،
وغيره من املتاحف املنتشرة في
ع ��دد م��ن امل �ن��اط��ق ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة من
امل �س �ت��وى ن �ف �س��ه .وق � ��ال« :ل�ط��امل��ا
ّ
رك� � � � ��زت ف � ��ي ت� �ص ��ري� �ح ��ات ��ي ع �ل��ى
التعددية الثقافية التي نتمتع بها
في لبنان ،وأردن��ا بهذه الخطوة
أن ن�ف� ّ�ع �ل�ه��ا ع �ل��ى األرض ،وه ��ذا
التشجيع أب ��ادر إل�ي��ه شخصيا،
إذ ت� �ج ��دي� �ن ��ي أول امل � �ش� ��ارك� ��ني
ف ��ي ال� �ت� �ظ ��اه ��رات ال �ث �ق��اف �ي��ة ع�ل��ى
أنواعها».
يتخلل «ليلة املتاحف» التي
تقام مساء اليوم  27مارس (آذار)،
أج��واء احتفالية بحيث ستشهد
م� �ث ��ال واج� � �ه � ��ة م� �ت� �ح ��ف ب� �ي ��روت
ال��وط �ن��ي ع��رض��ا ث��الث��ي األب �ع��اد

ّ
ل �ص��ور ت�م��ث��ل ق�ط�ع��ا أث��ري��ة يعود
تاريخها إلى آالف السنني .فيما
س �ت �ع��زف امل��وس �ي �ق��ى ف ��ي متحف
«ف�ي��ال ع ��ودة» وت �ق� ّ�دم ال�ض�ي��اف��ات
في متاحف أخرى.
أم ��ا امل �ت��اح��ف ال �ع �ش��رة ال�ت��ي
ت��رد على الئ�ح��ة «ليلة املتاحف»
ف�ه��ي« :امل�ت�ح��ف ال��وط�ن��ي» ال��واق��ع
في مدينة بيروت ويتضمن نحو
 1300قطعة أثرية ب��دءا بفترة ما
ق�ب��ل ال �ت��اري��خ وص ��وال إل ��ى عصر
امل �م��ال �ي��ك .وت �ت��اح ل��زائ��ر امل�ت�ح��ف
ال ��وط� �ن ��ي ف ��رص ��ة ال� �ت� �ع � ّ�رف ع�ل��ى
عصور تاريخية عدة ،كالبرونزي
والحديدي واإلغريقي والروماني

متحف الجامعة األميركية ({ الشرق األوسط})
وغ �ي��ره��ا ،وه ��و ي�م�ل��ك ف��ي ال��وق��ت
نفسه ف��رص��ة ش ��راء ت��ذك��ارات من
ب��وت �ي��ك امل �ت �ح��ف ال �ت��ي ستفتتح
أبوابها أيضا في املناسبة.
أما املعلم الثاني فهو «متحف
املعادن» املعروف ب�«ميم» ،ويقع
في ح��رم جامعة القديس يوسف
م�ق��اب��ل امل�ت�ح��ف ال��وط �ن��ي .وي�ض� ّ�م
مجموعة سليم اده الخاصة التي
تحتوي على  1600حجر ومعدن
من  65بلدا ذات أشكال هندسية
ّ
تكونت بفعل الطبيعة منذ ماليني
السنني.
وي �ع �ت �ب��ر «م �ت �ح��ف ال�ج��ام�ع��ة
األم� � �ي � ��رك� � �ي � ��ة» واح� � � � � ��دا م� � ��ن أه� ��م

املتاحف املشاركة في هذه الليلة؛
ف� �ه ��و ي � �ع� � ّ�د ث� ��ال� ��ث أق � � ��دم م �ت �ح��ف
ف � ��ي م �ن �ط �ق ��ة ال� � �ش � ��رق األوس� � � ��ط،
ويتضمن مجموعات أثرية من 7
بلدان (لبنان وسوريا وفلسطني
والعراق وإيران ومصر وقبرص)،
ت�ش�م��ل ح �ق �ب��ات م��ا ق �ب��ل ال �ت��اري��خ
حتى العصر اإلسالمي.
وم� � � ��ن امل � �ت � ��اح � ��ف ال � �ج� ��دي� ��دة
املشاركة في هذا النشاط الثقافي
«م�ت�ح��ف م�ص��رف ل �ب �ن��ان» .وت�ع� ّ�د
زيارته واح��دة من ال��زي��ارات التي
ي�ت� ّ
�زود خاللها اإلن�س��ان ب��اإلف��ادة
ّ
وامل� �ت� �ع ��ة م� �ع ��ا ،ب �ح �ي��ث ي �ت �ع��رف
ع� �ل ��ى أق � � ��دم ال � �ن � �ق ��ود وال� �ع� �م ��الت

اللبنانية ،بدءا بالعهد العثماني
وم ��رورا بمرحلة استقالل لبنان
ووص� � ��وال إل� ��ى م��رح �ل��ة ال�ن�ه�ض��ة
ف � ��ي ال� �خ� �م� �س� �ي� �ن ��ات ،وإل� � � ��ى ح��ني
تبوء حاكم مصرف لبنان رياض
س��الم��ة م �ن �ص��ب إدارت � � ��ه م �ن��ذ 20
عاما حتى اليوم.
ك� �م ��ا ت � �ت� ��اح ل � ��زائ � ��ره ف��رص��ة
ّ
التعرف على وزن��ه بالذهب ،فما
إن ي��دخ�ل��ه ح�ت��ى ي�م�ك�ن��ه أن يقف
على ميزان كبير ّ
يحول وزنه إلى
ع��دد م��ن السبائك الذهبية ،التي
يجري احتسابها باملال فيصبح
وزن � � ��ه ع� �ن ��ده ��ا ي � �س� ��اوي م��الي��ني
الليرات .كما يحتسب وزنه أيضا

بما يوازيه من احتياطي املصرف،
األم� � ��ر ال� � ��ذي ي��دف �ع��ه إل � ��ى ت�ك�م�ل��ة
املشوار الذي بدأه وهو يشعر بأنه
ّ
مشعة تسير
بمثابة كتلة ذهبية
على األرض.
أم ��ا امل �ت �ح��ف ال �خ��ام��س ال��ذي
ت�ت�ض�م�ن��ه ال��الئ �ح��ة ن�ف�س�ه��ا فهو
«م�ت�ح��ف م��ا ق�ب��ل ال �ت��اري��خ» ال��ذي
يقع ف��ي جامعة القديس يوسف
ف��ي ش� ��ارع ه��وف��الن ف��ي ب �ي��روت.
يعرض ه��ذا املتحف قطعا أثرية
من مجموعات لآلباء اليسوعيني
تحكي تاريخ اإلنسان منذ مليون
عام.
وت��أت��ي «فيال ع��ودة» لتشكل
امل �ت �ح��ف ال � �س� ��ادس امل � �ش� ��ارك ف��ي
«ل� �ي� �ل ��ة امل� � �ت � ��اح � ��ف» .وه� � ��ي ب �ن��اء
ت� ��راث� ��ي م� �ح ��اط ب ��ال� �ح ��دائ ��ق ي�ق��ع
وسط ناطحات السحاب واألبنية
الزجاجية في بيروت .تعرض فيه
املجموعة الخاصة ل�«بنك عودة»
من الفسيفساءات والقطع الفنية
ّ
ال� � �ن � ��ادرة ،ال �ت ��ي ت �ب��ني ت� �ط � ّ�ور ف��ن
املوزاييك عبر العصور.
وم � � ��ن ب� � �ي � ��روت ن �ن �ت �ق ��ل إل ��ى
ج �ن��وب ل �ب �ن��ان وب��ال �ت �ح��دي��د إل��ى
م��دي �ن��ة ص �ي��دا ال �س��اح �ل �ي��ة ،حيث
ي �ق��ع «ق �ص��ر دب ��ان ��ة» .ي �ج �م��ع في
عمارته التي بقي محافظا عليها
م�ن��ذ ع ��ام  1721م��ا ب��ني ال�ت��راث��ني
العربي والعثماني .هو الوحيد
هويته
ف��ي لبنان ال��ذي ل��م ت�م� ّ�س
ّ
التاريخية منذ تلك الحقبة .صنف
ف ��ي ال �ع �ق��د ال � �س� ��ادس م ��ن ال �ق��رن
املاضي بناء أثريا ،ويحتوي على
ن �ص��وص وم�خ�ط��وط��ات ووث��ائ��ق
وأدوات ت� �ع � ّ�رف ب �ت �ل��ك ال �ح �ق �ب��ة.
ويكتمل ه��ذا املشهد بالفوانيس
وال� �ث ��ري ��ات وال �ق �ط ��ع ال �ن �ح��اس �ي��ة
األن �ت �ي �ك��ا امل ��وزع ��ة ع �ل��ى ط��واب �ق��ه

الثالثة وأيضا بسقوفه املنحوتة
واملرسومة باألرز.
وم� � � ��ن ص� � �ي � ��دا إل� � � ��ى م �ن �ط �ق��ة
ال� �ك ��ورة ف ��ي ش �م��ال ل �ب �ن��ان حيث
ي�ق��ع «امل�ت�ح��ف اإلث �ن��ول��وج��ي» في
ج��ام�ع��ة ال�ب�ل�م�ن��د .وي �ع��رض 250
قطعة ت��راث�ي��ة م��ن أدوات منزلية
وزراع � �ي� ��ة وح ��رف �ي ��ة وص �ن��اع �ي��ة،
ّ
تعبر عن ذاك��رة أج��دادن��ا وآبائنا
التي أنستنا إياها التكنولوجيا
ال �ح��دي �ث��ة .أم� ��ا «م �ت �ح��ف األرم� ��ن
الكاثوليك» في دير سيدة بزمار
في كسروان فيفتح أبوابه للزوار،
ل�ل�ت�ع� ّ�رف ع�ل��ى ق�ط��ع أث��ري��ة ثمينة
ّ
تمثل نماذج وشواهد عن الثقافة
والفن والتاريخ األرمني.
وآخ ��ر ال�ع�ن�ق��ود ه��و «متحف
ك��اث��ول�ي�ك��وس�ي��ة كيليكيا ل��أرم��ن
األرث � � � � � � ��وذك � � � � � � ��س» ال� � � � ��واق� � � � ��ع ف ��ي
أن �ط �ل �ي��اس .وي�ج�م��ع ف��ي ط��واب�ق��ه
ال�ث��الث��ة م�خ�ط��وط��ات ومنمنمات
ّ
أرمنية وعمالت قديمة من الفضة
والنحاس ،إضافة إلى قطع أثرية
وم�ج�م��وع��ة م��ن ال�س�ج��اد وأخ��رى
تذكارية جمعها اآلباء األرمن في
رحالتهم.
إذن ،س� � �ه � ��رة ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ني
ه��ذه الليلة ستختلف تماما عن
سابقاتها ،بحيث ستحمل طابعا
ثقافيا ،فيكون زائر تلك املتاحف
بمثابة شاهد على تاريخ ،يعود
فيه أحيانا إلى العصر الحجري
ّ
وي �ط��ل م��ن خ��الل��ه أح �ي��ان��ا أخ��رى
ع �ل��ى ن� � ��اووس اح � �ي� ��رام .ك �م��ا في
استطاعة ال��زائ��ر أن يمسك بنول
ّ
وم��دق��ة وج� ��رن أج ��دادن ��ا وي��وث��ق
ّ
فيتفرج على لبنان
وزنه بالذهب،
التعددي من زاوية أخرى ال تمتّ
ب ��أي ص�ل��ة ل�ل�ف�ت��رة ال��زم�ن�ي��ة التي
نعيشها اليوم.

