الجمعة  14شباط  2020العدد 3980

ّ
كيف يبني المستقبل من يخرب التاريخ؟
«متحف بيروت» في أتون التتار

أصــدرت وزارة الثقافة اللبنانية ،أخيرًا ،بيانًا كشفت فيه عن
اقتحام مجموعة من ّ
الشبان بـ «طريقة الخلع والكسر» موقع
«مـشــروع متحف بـيــروت» القائم على العقار رقــم  1500في
منطقة املرفأ العقارية ،في  11شباط (فبراير) الحالي .وارتكب
املـعـتــدون «أع ـمــال تخريب وإح ــراق طــالــت املكتشفات واللقى
األثــريــة ،األم ــر ال ــذي ّأدى إلــى إلـحــاق أض ــرار جسيمة باملوقع
ّ
ومحتوياته» .وأفادت الوزارة بأنه «بنتيجة الكشف على املوقع
من ِقبل املديرية العامة لآلثار بغية رصد األضــرار والحؤول
دون تـفــاقــم نتائجها ،تـبـ ّـن لـهــا ح ــرق وتـلــف مــا ي ـقــارب 600
ص ـنــدوق بالستيكي مــوضـبــة بــداخـلـهــا كـســر فـخــاريــة أثــريــة
ّ
وعينات معدة للدراسة والتحاليل .كما طاول الحريق أرضيات
لفسيفساء وج ــدران تتميز برسومها امللونة ،باإلضافة إلى
تلف واق ـتــاع أقـســام كبيرة مــن الـسـيــاج الـخــارجــي» .فــي هذا

الـسـيــاق ،طلبت ال ــوزارة مــن القضاء املختص الـتـحـ ّـرك بشكل
عاجل لـ «مالحقة ومحاكمة كل من يتعرض إلرثنا الثقافي،
وفي انتظار نتيجة التحقيقات الجارية لتحديد املسؤوليات»،
فيما ناشدت املواطنني كافة لـ «مؤازرتها في حماية وصون
تراثنا وتاريخنا وآثارنا».
املشروع الــذي أطلق في عــام  ،2018كــان ّ
مقررًا أن يستغرق
العمل فيه ثــاث س ـنــواتّ ،
ليتم تشييد مبنى زجــاجــي داخــل
ّ
ُ
املتحف ومعرض للقطع األثرية .علمًا بأن املتحف يفترض أن
ُ
يضم على مساحة  12ألف متر ّ
مربع مقتنيات أثرية اكتشفت
خالل أعمال تنقيب جرت بني َ
عامي  1993و ،1997بإشراف
«منظمة األمــم املتحدة للتربية والعلم والثقافة» (يونيسكو)،
إلى جانب شواهد من الحضارات التي مرت على بيروت ،منذ
العصر البرونزي والكنعاني حتى العثماني والعصور الحديثة.

منوعات

نزيه أبو عفش
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ومراكب قراصنة البحر.
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فنحن ال نزال نتذك ُر الدروس التي علمتمونا إياها
ّأي َام كنتم ال تزالون بشرًا:
ـذاب املـسـعــى َ
ال ـح ـيـ ُـاة غــالـيــة ،وتـسـتـ ِـحـ ُّـق ع ـ َ
وع ـنـ َـاء
األحالم.

IN COLLABORATION WITH

Paolo Fresu
ّ
منال ملط:
شرقي وغربي
ّ
تعود منال ملط (الصورة) ،في 29
شباط (فبراير) الحالي ،إلى مقهى
«بلونوت» (الحمرا) ،حيث تلتقي
الجمهور في سهرة تمزج فيها
كالعادة بني السول والبوب والجاز.
ذاع صيت الفنانة اللبنانية املولودة
في عام  1987في املوسم الثاني من
«للعرب مواهب» (،)mbc
برنامج ّ
وهي متأثرة بنجوم عامليني من
أجيال مختلفة ،من بينهم :سيرلي
باسي ،ويتني هيوسن ،أريثا
إيتا
فرانكلني ،آيمي وينهاوسّ ،
جونز وإديث بياف .صحيح أنها
ّتميل إلى األعمال األجنبية ،غير
أنها دائمًا ما تحجز في حفالتها
ّ
حصة وافرة للموسيقى الشرقية
أيضًا.
حفلة منال مالط :السبت  29شباط ـ
ً
مساء ـ مقهى
الساعة التاسعة والنصف
( Blue Noteشارع املكحول ـ الحمرا).
لالستعالم01/743857 :

«آلة الزمن»
تنقلنا إلى المستقبل!

«إسماعيل انتحر»
على خشبة «المدينة»

ّ
تقدم فرقة «أصدقاء الدمى» ،في 22
شباط (فبراير) الحالي ،مسرحية
بعنوان «آلة الزمن» (The Time
 )Machineفي «ستايشن» (جسر
الواطي) .العمل املناسب لكل
األعمار ،يتمحور حول فتاة اسمها
«حياة» تجد سلحفاة بحرية
مصابة بجراح على الشاطئ .تطلب
ُالسلحفاة الجريحة من الطفلة أن
تحضر لها «العشبة التي تشفي
ّ
األمراض» .لكن «حياة» ال تعرفها،
فتنطلق في رحلة بحثًا عن املطلوب،
تلتقي خاللها بشخصيات ّ
عدة ،قبل
ّ
ّ
أن تفهم أنه علينا أن نحضر أنفسنا
للمستقبل بدءًا من اليوم!

بعد ثالثة عروض ناجحة الشهر
ّ
املاضي ،تمكن الجمهور أمس الخميس
من االستمتاع بعرض رابع من
مسرحية «عم بقولو اسماعيل انتحر»
ّ
يتجدد
في «مسرح املدينة» ،على أن
املوعد في  22شباط (فبراير) الحالي.
العمل من تأليف وإخراج محمد دايخ
(الصورة) الذي يتشارك البطولة
مع حسني قاووق ،وتدور أحداثه
حول «إسماعيل» و«عبدو» اللذين
تجمعهما الصدفة في غرفة مهجورة.
فوضى وسوء تفاهم يوضحان وجه
الشبه واالختالف بينهما ّفي إطار
كوميدي أسود ساخر ،يسلط الضوء
على معاناة املجتمعات الفقيرة
ّ
املهمشة في عالم تحكمه مافيا الفن
والسياسة واملجتمع...

عرض «آلة الزمن» :السبت  22شباط ـ
الساعة الرابعة بعد الظهر ـ «ستايشن»
(جسر الواطي ـ بيروت) .البطاقات
متوافرة تباع على باب املسرح
وفي «مكتبة أنطوان».
لالستعالم71/684218 :

«عم بقولو اسماعيل انتحر» :السبت 22
ً
مساء ـ «مسرح
شباط ـ الساعة الثامنة
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم:
01/753010
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