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جوان فرشخ بجالي

أل����غ����ي����ت، أم��������س، ت���ع���رف���ة ال������دخ������ول إلى 
شّرعت  ال�����ت�����ي  ال����ل����ب����ن����ان����ي����ة  امل�����ت�����اح�����ف 
أب��واب��ه��ا أم��ام ال���زوار ف��ي »ال��ي��وم العاملي 
م هذه السنة تحت 

ّ
للمتاحف« الذي ينظ

عنوان »املتاحف للتناغم في املجتمع«. 
ب���ن م���دي���ري املتاحف  ال���ت���ش���اور  وب���ع���د 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال������18 امل��ن��ت��س��ب��ة ال���ى املنظمة 
القرار  ك��ان   ،)ICOM( للمتاحف  العاملية 
ب��ات��خ��اذ امل��وس��ي��ق��ى ع��ن��وان��ًا ل��ح��دث هذه 
 ICOM���السنة، كما أك��دت مديرة لجنة ال
ف���ي ل��ب��ن��ان، ال���دك���ت���ورة ل��ي��ل��ى ب����در. ثالث 
بيروت،  ف��ي  تتالت  موسيقية  أم��س��ي��ات 
 م��ن��ه��ا ع���ن وج����ه أحد 

ٌّ
أم����س، ت��ك��ش��ف ك����ل

املتاحف وزواره. 
الجامعة  ف�������ي  اآلث�������������ار  م����ت����ح����ف  ف�����ف�����ي 
ف��ي آن واح���د باليوم  األم��ي��رك��ي��ة، احتفل 

وب��م��رور ثالثن سنة  للمتاحف  العاملي 
ت��أس��ي��س جمعية أص��دق��اء متحف  ع��ل��ى 
ف���غ���ّص���ت قاعة  األم����ي����رك����ي����ة.  ال���ج���ام���ع���ة 
في  الثرية  الطبقات  بأبناء  املحاضرات 
ب���ي���روت، ال���ذي���ن ت��ش��ارك��وا ح���ب التاريخ 
أم����ام واج���ه���ات امل��ت��ح��ف ال����ذي ساهموا 
باستمرار بتقديم الهبات له. فكان اللقاء 
حميمًا بن أصدقاء قدامى تجّمعوا في 
للمشاركة  الحديقة  في  ثم  وم��ن  القاعة، 

في الحفل املوسيقي. 
أّم������ا ف����ي م��ت��ح��ف م����ا ق���ب���ل ال����ت����اري����خ في 
ال��ج��ام��ع��ة ال��ي��س��وع��ي��ة، ف��ق��د ط��غ��ى الوجه 
ال��ع��ل��م��ي واألك���ادي���م���ي ع��ل��ى ال��ل��ق��اء الذي 
»غيتارات  ف����رق����ة  أن����غ����ام  ع���ل���ى  اح���ت���ف���ل 
تأسيس  على  سنوات   10 بمرور  األرز« 
املتحف. وق��ال ليفون نورديغيان، مدير 
ه »سيفتتح عما قريب مكتبة 

ّ
املتحف، إن

متخصصة بدراسات ما قبل التاريخ في 

املتـــاحف للجميـــع!

مجتمع

موسيقى باروك في املتحف الوطني في بيروت )بالل جاويش(
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لبنان، بعدما قدمت الباحثة البريطانية 
الخاصة  م��ك��ت��ب��ت��ه��ا  ك����وب����الن����د  ل����وري����ن 
للمتحف، وهي تحوي كتبًا ن��ادرة. كما 

��رض قسم م��ن ص��ور العالم اليسوعي 
ُ

ع
التقطها بن 1950- التي  فليش  هانري 

العمراني  د 
ّ

ال���ت���م���د ت��ب��رز  وال���ت���ي   ،1970

ف��ي ل��ب��ن��ان«. ب��ع��ض ت��ل��ك ال��ص��ور مذهل، 
 نورديغيان أعاد تصوير 

ّ
وخصوصًا أن

ال��زاوي��ة نفسها، بعد  املواقع نفسها من 
العقود  التغيير في  م��رور عقود، إلب��راز 

املاضية. 
أم���ا ف���ي امل��ت��ح��ف ال��وط��ن��ي، ف��ك��ان اللقاء 
ع���ل���ى أن����غ����ام م��وس��ي��ق��ى ال�����ب�����اروك التي 
قدمها فريق Trio A440 الذي تمركز في 
الرخامية.  التماثيل  الطبقة األول��ى أمام 
وتشرح آن ماري عفيش، مديرة املتاحف 
ف��ي امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��آث��ار، أن »الهدف 
املتحف على  زّوار   

ّ
النشاط هو ح��ث من 

املوسيقى،  أنغام  على  بالجولة  ع 
ّ
التمت

وإعطاء الزوار الجدد دافعًا آخر للمجيء 
ال���ى امل��ت��ح��ف«. وه���ذا م��ا ح��ص��ل بالفعل. 
ت 

ّ
ال����ت����ي تلف ال����ع����ائ����الت  ف���ك���ان���ت ه����ن����اك 

وتارة  املوسيقين،   ح��ول 
ً
ت���ارة أوالده����ا 

أخرى حول النواويس.




