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اواخر  آباء يسوعيني يف  عليها خمسة  اقدم  اشبه مبغامرة،  كانت  نادرة  يف خطوة 
القرن التاسع عرش، اصبح لدى لبنان كنوز اثرية يعود جزء منها اىل مليون سنة. 
حكاية شغف االباء ـ الرواد بتعقب االثار التي تركها انسان ما قبل التاريخ والتي 

تحيك حكايته، اصبحت بعد عصور حكاية متحف عصور ما قبل التاريخ اللبناين

اآلباء  يد  عىل  انجازه  تم  ما  اهمية 
اليسوعيني يف آواخر القرن التاسع عرش، هو 
عصور  متحف  اليوم.  استثامره  طريقة  يف 
ما قبل التاريخ اللبناين فتح ابواب التاريخ 
امام زواره، خصوصا تالمذة املدارس، وذلك 
الخزف  عىل  بالرسم  املشاغل،  يف  بالعمل 
باالسلوب  فنون،  من  وغريهام  والسرياميك 
نفسه الذي اتبعه انسان تلك العصور. من 
املتحف  يف  املسؤولون  يجعل  الباب  هذا 
العصور  انسان  من  قربا  اكرث  اليوم  اطفال 
كاختصاصيني  قضيتهم  باعتبارها   الغابرة 
نقل  ناحية  من  التاريخ،   قبل  ما  علم  يف 
الصورة الجميلة التي يرونها يف انسان ذلك 
ينظر  ال  يك  العرص،  هذا  جيل  اىل  الزمن 
االثار  علامء  ابحاث  همجي.  انه  عىل  اليه 
البرشية كلها هي  الجذور  اكدت عىل  ان 

يف انسان ما قبل التاريخ.
التاريخ  قبل  ما  انشاء متحف عصور  قصة 
اللبناين، ترويها مديرة املتحف االختصاصية 
يف علم ما قبل التاريخ الدكتورة مايا حيدر 

بستاين، يف حوار مع "االمن العام".

قبل  ما  عصور  متحف  انىشء  كيف   ■
التاريخ اللبناين، ومتى؟

بقرار   2000 عام  املتحف  هذا  انىشء   □
سابقا  يوسف  القديس  جامعة  رئيس  من 
الهدف  كان  هذا  قراره  عبو.  سليم  االب 
والحضاري  الثقايف  االرث  وضع  منه 
القديس  جامعة  تحتضنه  الذي  والعلمي 
يوسف منذ زمن بعيد يف متناول املجتمع 
ناحية  من  االجانب.  والسياح  اللبناين 
اخرى، مل نعد نرغب يف ابقاء هذه القطع 

جولة في متحف عصور ما قبل التاريخ اللبناني
اآلباء اليسوعيون اكتشفوا اآلثار في القرن 19

ثقافة
دنيز مشنتف
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بقيت  حال  يف  النها  الخزائن،  يف  االثرية 
اىل  يتعرف احد  عىل ما كانت عليه  لن  
يستخلص  ما  قيمة  واىل  االثرية  قيمتها 

منها من معلومات تاريخية.

يد  وعىل  االثار  هذه  اكتشفت  كيف   ■
من؟

اواخر  يف  اليسوعيون  االباء  اكتشفها   □
هذا  يف  الرواد  فكانوا  عرش،  التاسع  القرن 
كالجيولوجيا  اخرى،  مجاالت  ويف  املجال 
والطب وغريهام من علوم. رغم اهمية ما 
اثرية،  اكتشافات  الرواد من  ـ  االباء  انجزه 
التاريخ  قبل  ما  انسان  عن  البحث  بقي 
بادوارهم  مقارنة  الثانوية  اهتامماتهم  من 
االكادميية والروحية. لذا، من املهم القول، 
هنا، ان بحث هؤالء االباء عن اثار انسان 
ما قبل التاريخ مل يتناقض مع اميانهم بالله، 
فمضوا نحو اول نقطة انطالق النسان تلك 
الفينيقيني،  هذا  بكالمنا  نعني  ال  العصور. 
زومفني  االب  متكن  بكثري.  سبقهم  من  بل 
من  الجيولوجيا  وعامل  االصل  السويرسي 
ما  انسان  الثار  االول  املكتشف  يكون  ان 
التاسع عرش،  القرن  اواخر  التاريخ يف  قبل 
ليليه اربعة اباء يسوعيني يف املهمة نفسها، 
وفالش   البيار  وبوفيه  بريجيه  االباء،  هم  
واور. من الرضوري القول، هنا، ان القطع 
االثرية املعروضة يف متحف عصور ما قبل 
االباء  ليست من مجموعة  اللبناين  التاريخ 
بل من مجموعة  االوائل فقط،  اليسوعيني 
ـ  االباء  بدأه  ما  اكملوا  اخرين  اثار  علامء 
الرواد لكنهم توقفوا يف منتصف سبعينات 

القرن املايض مع بداية الحرب يف لبنان.

■ يف اي مناطق اكتشفت هذه االثار، واىل 
اي زمن تعود؟

بحثهم عن  اليسوعيون يف  االباء  ارتكز   □
املناطق  عىل  التاريخ  قبل  ما  انسان  اثار 
كبكفيا  فيها،  التي عاشوا  لالديرة  املجاورة 
الشاميل  والساحل  والجنوب  وتعنايل 
هذه  من   %70 بنسبة  اخرى  ومناطق 
املناطق، باستثناء منطقتي البقاع الشاميل 
والهرمل التي مل يقصدها هؤالء االباء لهذه 
اعتمدها  التي  الطريقة  ان  علام  الغاية. 
االباء اليسوعيون يف استكشافاتهم االثرية 
اي  الحفر،  او  التنقيب  وليس  املسح  هي 
سطح  عىل  املوجودة  االثار  عن  البحث 
اقدم  منلك  املجال،  هذا  يف  نحن،  االرض. 
التاريخ  قبل  ما  عصور  من  اثرية  قطعة 
وهي  سنة،  مبليون  عمرها  يقدر  التي 
يستعمله  كان  حجري  ساطور  عن  كناية 
او  سطع  كاداة  التاريخ  قبل  ما  انسان 
التي  الحيوانات  لتقطيع  قاطعة  كحافة 

كان يصطادها.

■ كم يبلغ عدد القطع االثرية يف متحف 
وهل  اللبناين،  التاريخ  قبل  ما  عصور 
كل  اىل  ام  محددة  زمنية  حقبة  اىل  تعود 

الحقبات؟
□ يبلغ عددها 400 قطعة اثرية. اذا اردنا 
تعود  التي  الزمنية  الحقبة  عند  التوقف 
ما  اىل   العودة   علينا  القطع،  هذه  اليها 
يقوله علم ما قبل التاريخ بالنسبة اىل لبنان 
بوجود  يعرتف  والذي  املجاورة،  والدول 
القديم  اربع حقبات هي، العرص الحجري 
هذه  اثار  والنحايس.  والحديث  واملتوسط 
عصور  متحف  يف  موجودة  كلها  الحقبات 
ما قبل التاريخ اللبناين،  علام انها معروضة 
كأنها تحيك حكاية انسان تلك العصور من 
خالل وضع االدوات التي ابتكرها كوسائل 
حكايته،  تخرب  بطريقة  العيش  له  تؤمن 

التي  واالدوات  مثال،  الزراعة،  يف  كعمله 
استعملها يف هذا املجال، كاملجرفة واملنجل 
ملوسم الحصاد. كل هذه املواضيع نتناولها 
التاريخ  قبل  ما  عصور  متحف  زوار  مع 
اللبناين من اجل ان نقول،  االداة هي اول 
لن  املتحف   هذا  زوار  لالنسان.   اخرتاع 
قبل  ما  بحقبات  املتعلقة  االثار  اال  يجدوا 
التاريخ، النه كمتحف   متخصص يف هذه 
العصور من دون غريها،  والتي تخربنا من 
خالل القطع االثرية املعروضة يف واجهاته 
عن العادات والطقوس وطرق العيش التي 

اتبعها انسان تلك العصور.

■ الالفت يف متحف عصور ما قبل التاريخ 
الطرق  تجسد  اثرية  قطع  غياب  اللبناين 
يف   العصور  تلك  انسان   اعتمدها  التي 

دفن موتاه، ما السبب؟
اخرتنا  املتحف  هذا  تأسيس  يوم   □
كقاعدة  االثرية  اليسوعيني  االباء  مجموعة 
نستعن  فلم  املذكور،  للمتحف  اساس 
مبجموعات اثرية من متاحف اخرى. مبا ان 
االثرية  ابحاثهم  اعتمدوا يف  الرواد  ـ  االباء 
فكان   ،%90 بنسبة  املسح  اسلوب  عىل 
من الطبيعي اال نجد يف مجموعتهم قطعا 
اثرية تنقل لنا الطقوس التي اتبعها انسان 

عرب  يحفظ  مل   النه   نادرا  اعتربه  عام  بل 
االزمان يف الرتبة املوجودة يف لبنان.

غري  اثرية  قطع  لديكم  زال  ما  هل   ■
معروضة يف املتحف، وكم يبلغ عددها؟

مل  نحن  باالالف.  وتقدر  لدينا  طبعا   □
كل  عرض  اىل  املتحف  تأسيس  يوم  نسع 
اخرتنا  الننا  منتلكها،  التي  االثرية  القطع 
يخربنا  ما  اليسوعيني  االباء  مجموعة  من 
باعتباره  التاريخ،  قبل  ما  انسان  حياة  عن 
مخرتع كل االدوات التي نستعملها يف ايامنا 
االنسان  اكتشفها  التي  كالنار  الحارضة، 
االنسان  ايضا،  يسمى  كام  او  املنتصب، 
العاقل، والزراعة وتدجني الحيوانات. هذه 
لنا  ترتك  ومل  الكتابة  تتقن  مل  املجتمعات 
نصوصا مكتوبة. لذا، كان التعاطي مع اثار 
هذه الحقبات الزمنية اشبه بعمل التحري 
عىل  للحصول  سؤال  مليون  يطرح  الذي 
معرفة  عىل  اسئلتنا  ارتكزت  واحد.  جواب 
طرق عيش انسان ما قبل التاريخ وحاجاته 
او  الطبيعي،  محيطه  مع  تكيفه  ومدى 
التي  االدوات  خالل  من  خياراته  معرفة 
يصطادها  كان  التي  والحيوانات  ابتكرها 
التاريخ   قبل  ما  عصور  انسان  ويفضلها. 
الوالده  علمها  التي  ومهاراته  بذكائه  امتاز 
التأقلم  عىل  وقدرته  لالستمرار،  كوسيلة 
لكانت  كذلك  يكن  مل  ولو  تغيري،  اي  مع 

البرشية قد امنحت.

■ اي صورة يراها الزوار يف انسان ما قبل 
التاريخ من خالل القطع االثرية املعروضة 

يف املتحف؟
□  لدى الناس مفاهيم خاطئة عن انسان 
ما قبل التاريخ، اذ يعتربونه همجيا خارجا 
هذا  الشعر،  يكسوه  عاريا  الكهف  من 
نحن  لكن  معينة.  السباب  ورمبا  صحيح 
نجد  التاريخ  قبل  ما  علم  يف  كاختصاصيني 
الذين  االشخاص  من  اليه  قربا  اكرث  انفسنا 
اختاروا النفسهم اختصاصات علمية اخرى. 
وقد  جدا،  حساس  التاريخ  قبل  ما  انسان 
كشفت الطقوس التي اتبعها يف دفن موتاه 
عن هذه الحقيقة، يف وقت تتطلب ترجمة 

هذه الطقوس حذرا شديدا يف 

ارتكز االباء اليسوعيون 
في ابحاثهم على املناطق 

املجاورة لالديرة 

نملك في املتحف 
اقدم قطعة اثرية 

وعمرها مليون سنة

مديرة املتحف الدكتورة مايا حيدر بستاين.

ما قبل التاريخ يف دفن موتاه. لكن اهمية 
هذه املسألة يف عامل االثار دفعتنا اىل ابراز 
نصوص يف واجهات املتحف باللغة العربية 
التي كانت سائدة  الجنائزية  الطقوس  عن 

يف عصور ما قبل التاريخ.

متحف  يف  االهم  هي  اثرية  قطعة  اي   ■
وماذا  اللبناين،  التاريخ  قبل  ما  عصور 

تخترص؟
بني  من  االهم  تحديد  يف  صعوبة  اجد   □
يف  كاختصاصية  فانا  هذه.  االثرية  القطع 
علم ما قبل التاريخ ال ابحث عام هو اهم، 
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قبل  ما  انسان  حياة  يف  معها.  التعامل 
التاريخ جوانب مهمة، منها بناء القرى قبل 
تدجني الحيوانات والبدء بالزراعة، والعيش 
اىل جانب الحقول. يف كل قطعة اثرية ويف 
كل بحث نقوم به يؤكد لنا عىل ان الجذور 
البرشية كلها هي يف انسان ما قبل التاريخ.

قبل  ما  متحف عصور  اثار  قدمت  ■ هل 
انسان  عن  وافية  صورة  اللبناين  التاريخ 

العصور االوىل؟

ندرس  اراه جميال.  ما  وهذا  ال،  طبعا   □
حقبات بعيدة زمنيا حوايل ماليني السنني 
تلك  انسان  من  لنا  تبقى  ما  عىل  نركز 
الينا  وصلت  التي  االشياء  وعىل  العصور، 
ما  الن  الزمن،  بفعل  تضمحل  مل  والتي 
عىل  والحفر  التنقيب  عمليات  كشفته 
ان ما بقي من  لنا  االثار تقول  يد علامء 
التي  االدوات  التاريخ هو  قبل  ما  انسان 
اليومية.  حياته  يف  اليها  لحاجته  ابتكرها 
واصلنا  ان  لكن  له.  وجود  فال  هو  اما 

ال  ما،  يوما  سنجده  هل  عنه  البحث 
اعتقد ذلك.

■ اعددتم فيلام عن انسان ما قبل التاريخ 
العمل  هذا  اهمية  ما  الزوار،  امام  لعرضه 
واي جوانب يظهرها عن انسان ذلك الزمن؟
برية  مناطق  الفيلم يف  تصوير هذا  تم   □
واالعمدة  الباطون  اليها  يصل  مل  لبنان  يف 
الغاية  تحقيق  اجل  من  وذلك  الكهربائية، 
يف  وضعهم  وهي  للزوار،  اردناها  التي 

مكان  يف  يكونوا  ان  عىل  يساعدهم  مناخ 
قدر  وظروفه،   التاريخ  قبل  ما  انسان 
ابطال  فيها.  التي عاش  والبيئة  املستطاع،  
هذا الفيلم هم علامء اثار ابرزوا يف عملهم 
ما  انسان  يتبعها  كان  التي  الطريقة  هذا 
الصوانية  االدوات  تصنيع  يف  التاريخ  قبل 
تكتسب  االثار  علم  يف  الخزفية.  واالواين 
العامل،  يف  كربى  اهمية  السينامئية  االفالم 
كلفتها  بسبب  لبنان  يف  تنفذ  ال  لكنها 

الباهظة. املادية 

قبل  ما  عصور  متحف  زوار  هم  من   ■
اللبناين؟ التاريخ 

□ زواره من كل االعامر بدءا بعمر الست 
لهؤالء  االكرب  والرشيحة  سنوات،  والسبع 
نخصص  اذ  املدارس،  تالمذة  هم  الزوار 
عن  رشوحات  لتقديم  زيارة  لكل  ساعة 
العربية  الثالث،  باللغات  املتحف  اثار 
واالنكليزية والفرنسية، اىل ان يحني موعد 
هناك  النشاط  هذا  ضمن  الفيلم.  عرض 
مواضيع  حول  املشاغل  يف  اخر  نشاط 

حياة  تتناول  ان  رشط  مسبقا،  نختارها 
مقتنياته،  مبارشة،  التاريخ  قبل  ما  انسان 
عيشه.  بطريقة  املرتبطة  اخرتاعاته 
لهذه  اقرتحنا  املواضيع  هذه  ضمن  من 
والسرياميك  الخزف  عىل  العمل  السنة 
رسمه  يف  التاريخ،  قبل  ما  انسان  باسلوب 
خالل  من  والحيل  الكهوف  جدران  عىل 
هذا  واثرية.  وعلمية  تاريخية  معطيات 
النشاط الفني ـ االثري يشارك فيه تالمذة 

املدارس بنسبة %99.


