كليك ،كليك

أو تكرار الموضوع الفوتوغرافي
في القرن التاسع عشر

صور مختارة من مجموعة فؤاد دبّاس للصور

جميعهم يهت ّمون باملوضوع نفسه! سوا ًء فيليكس أو أدريان بونفيس أو تانكريد
دوما أو جان-باتيست شارلييه ،جميعهم تقريبًا يتشاركون ريربتوار الصور نفسه.
كام السائح الذي يشطب األماكن التي قام بزيارتها ،تنقّل املص ّورون الفوتوغرافيون
املقيمون يف الرشق األوسط يف القرن التاسع عرش ،عرب األرايض واألماكن ،وكانت
مه ّمتهم أن ينقلوا إىل الغرب صو ًرا ومشاهدات من الرشق بأرسه .وهكذا أصبحت
بعلبك وتدمر وبريوت ودمشق والقدس أماكن مفاتيح تتك ّرر يف مختلف الصور.
املجسدة لها وفقًا
هذه املواقع ،املأهولة تار ًة واملهجورة طو ًرا ،التي تتضاعف الصور ِّ
ألهواء البعثات التصويرية ،تلبّي عد ًدا من املعايري التي تهدف إىل تسليط الضوء
عىل رشقٍ بدوي ،جامد يف الزمن ،أو عىل العكس رشقٍ يسلك طريق الحداثة .أيًا
تكن الرسالة التي يسعى هؤالء املص ِّورون إىل توجيهها ،إنهم ينسخون بعضهم عن
بعض ،فيشاركون بذلك يف صنع مخ ّيلة مشرتكة.

 ٣ترشين الثاين  ٥ – ٢٠١٧شــباط ٢٠١٨

غرافيك ّيات املعرض :مايند ذي غاب
تعريب :نرسين نارض
تصميم املنشورة :مايند ذي غاب
طباعة :بيبلوس برينتينغ

غال ًبا ما شكّلت الصور الفوتوغرافية التي التُ ِقطت يف الرشق األوسط يف القرن التاسع عرش،
الصورة النمطية عن مكان وزمان غاب َرين وجام َدين .للوهلة األوىل ،كل الصور التي وصلت إلينا
متشابهة؛ إنها تتبع استيطيقية الدمار نفسها ،استيطيقية «الفوىض العظمى» .يتح ّدث الياس
سانبار عن «صور-كليشيهات» 1لإلشارة إىل هذه املشاهدات ،التي متزج بني فضول أركيولوجي
ما ونظرة مهيمنة – من ابن الغرب ،من املص ّور الفوتوغرايف؟ – تح ّدق يف ابن البلد الذي ُزرِع يف
الديكور ،وكأنه جزء ال يتجزأ من األنقاض .هذه الصور مضبوطة ،ويف هذا الجانب تحدي ًدا تولّد
كليشيهات ،فتعرض عىل الناظر ،يف تركيبة مدروسة جي ًدا ومسبقًا من املص ّورين الفوتوغرافيني،
شعو ًرا عن الرشق يسعى املص ّور إىل التعبري عنه مسبقًا .مام ال شك فيه أن املص ّور الغريب ،القادم
تحسس الرشق من أجل
إىل هذه األقطار البعيدة يف مهمة توثيق الرشق بأرسه ،ال يحتاج إىل ّ
تجسيده يف صوره .فهذه الصور هي توليف ٌة جاهزة ،أشبه باملالبس الجاهزة .تستمد هذه التوليفة
وعي أم ال ،مصدرها من الرسوم والنقوش التي استطاع الغرب رؤيتها قبل
عن الرشق ،سوا ًء عن ٍ
بضعة عقود من وصول التصوير الفوتوغرايف .مل تتك ّون هذه املخ ّيلة الجامعية فقط يف التصوير
املعبة عنها.
الفوتوغرايف ،بل كانت حارضة يف اللوحات االسترشاقية ،وروايات األسفار والرسوم ِّ

فهل هذا يعني أن التصوير الفوتوغرايف ال يتبلور إال من خالل تقليد الرسم؟ هل هناك عالقة
تنافسية بني الرسم والنقش والتصوير الفوتوغرايف ،وهي ثالثة أساليب فنية متاميزة لكنها تضع
الناظر أمام صور متشابهة؟
ما هي إذًا الخيارات املتاحة أمام املص ّور الفوتوغرايف من أجل «القيام باألمور بطريقة مختلفة»؟
هل التصوير الفوتوغرايف هو مجرد كليشيه؟

Élias Sanbar, “À défaut de Tour, l’expo”, in Syrie, Liban, Palestine, Le Grand Tour, isthme éditions, musée Nicéphore 1
Niépce, 2005.
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ُعب «زاوية النظر» عن
لنتوقّف ً
قليل عند التعبري الفرنيس ( point de vueزاوية النظر) .ت ّ
إطار الصورة ،عن نقط ٍة تعمد عدسة الكامريا من خاللها إىل تصوير املشهد والتقاط الصورة .يف
بعلبك ،زاوية النظر هي يف معظم األحيان تلك التي تقع يف أعىل منحدر حيث ميكن التقاط
صورة للموقع بكامله .من الزوايا األخرى التي يتم اختيارها زاوية معبد باخوس حيث تُظهر
األعمدة املهيبة الستّة عظمة املكان وضخامته .يف بريوت ،زاوية النظر التي غال ًبا ما يتم اختيارها
هي تلك الواقعة عند هضبة الجامعة األمريكية يف بريوت (أو كلية بريوت الربوتستانتية) :تتيح
اإلطاللة عىل منظر للمدينة وامليناء وسلسلة الجبال؛ حتى إنه ميكن رؤية الكرنتينا ،ثم الخط
الساحيل الذي يقود إىل جونيه .يف القدس ،يص ّور املص ّورون الفوتوغرافيون حائط املبىك أو بوابة
دمشق أو جبل الزيتون أو وادي يهوشافاط ،مثة مواقع كثرية مناسبة متا ًما للتصوير الفوتوغرايف.
اكتفى بعض املص ّورين الفوتوغرافيني ،عىل غرار «دار بونفيس» ،بإنتاج كتالوغ من الصور يل ّبي
املقتضيات التجارية لتلك الحقبة .عىل النقيض ،يتالعب آخرون باإلطار ،ويستكشفون اإلمكانات
التقنية التي يتيحها التصوير الفوتوغرايف من أجل اتخاذ موقف واإلحاطة بالصورة من مختلف
اك ألمر ما ،أو ٍ
كامل التباس عبارة «زاوية نظر» التي تشري أيضً ا إىل إدر ٍ
تأكيد
يتجل ً
جوانبها .هنا ّ
ملوقف ،أو أيضً ا إعالن نوايا .وهكذا فإن مشاهدات موقع بعلبك بعدسة تانكريد دوما تُس ِّبب
الدوار ألنها التُ ِقطت وفقًا لتقنية التصوير الصعودي أي من األسفل إىل األعىل؛ أما جان-باتيست
أشكال مط َّولة ،خارجة عن املعايري املعتمدة ،لتأطري العمود املائل عىل معبد
ً
شارلييه فيقرتح
جوبيرت ،أو أيضً ا لتأطري تفاصيل تيجان األعمدة ،كام يف اللوحات.
إذا كان التصوير الفوتوغرايف يف القرن التاسع عرش يفرض عىل ما يبدو أعرافه ونو ًعا من
تصنيف املواضيع – فن العامرة ،مشاهد من الحياة اليومية ،مناظر طبيعية أو أنواع تصويرية
ح ّية – والتي تنبثق من الرسم ورشائعه الرسمية ،إال أن ذلك ال يُلغي أن كل مص ّور فوتوغرايف
يندرج يف زمان مكاين أو ما يُس ّمى بـ«زمكان» خاص به ،وفريد ،والذي يُفسح يف املجال أمام
نوع من اللقطات اآلنية .عىل الرغم من أن جميع ف ّنيي الصورة هؤالء يعتمدون منطًا إجرائيًا
متشاب ًها ،ال ميكن أن تتض ّمن الكليشيهات التي تخرج من الكامريا الذكرى نفسها عن الزمان،
وأن تلتقط صو ًرا متطابقة.
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الصفحة السابقة

جاميس غراهام
بعلبك ،أعمدة هيكل باخوس ،قرابة
١٨٥٧-١٨٥٦
طباعة بالزالل مث ّبتة عىل ورق مق ّوى،
 ٢٣ × ٣٠سم
اليمني

جان-باتيست شارلييه
بعليك ،الجهة الجنوب ّية لهيكل جوبتري،
قرابة ١٨٧٥
طباعة بالزالل مثبّتة عىل ورق مق ّوى،
 ١٩،٩ × ٢٩،٨سم
الصفحة القادمة

فيليكس بونفيس
بعلبك ،مونوليث ،قرابة ١٨٧٦-١٨٦٧
طباعة بالزالل مث ّبتة عىل ورق مق ّوى
يف ألبوم ٤٧ × ٣٥ ،سم
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من خالل املامرسة الفوتوغرافية ،تصبح نظرتنا إىل العامل تسلسلية .ت ُنتَج الصور إذًا يف مجموعات
متسلسلة ،ويُعيد املص ّور التقاط الصورة نفسها مرا ًرا وتكرا ًرا حتى يصبح راضيًا عن النتيجة .نحن
هنا أمام مص ّور فوتوغرايف-اختصايص يف السينوغرافيا ،يفكّك النظرة ،ويضاعف اللقطات انطالقًا
متغيات يف بعض األحيان .ال يكتفي التصوير الفوتوغرايف بالنسخ
من زاوية واحدة مع اقرتاح ِّ
وحسب ،بل يقسم ويج ّزئ ويفتّت .يستهجن والرت بنجامني خسارة الهالة جراء االستنساخ الذي
2
ينطوي عليه التصوير الفوتوغرايف.
عندما نتح ّدث عن النسخ ويف ذهننا الصور املض ّمنة يف مجموعة فؤاد دباس ،ال يسعنا سوى
أن نقيم شب ًها بينها وبني صور «دار بونفيس» .من هذا املنطلق ،ميكن سلوك ثالثة اتجاهات.
االتجاه األول هو نسخ الصور يف إطار عملية تجارية لتحديث كتالوغ االستديو .هكذا ،تو ّجه
فيليكس بونفيس نفسه ،ثم نجله أدريان ،من جديد إىل املواقع حيث التُ ِقطت الصور األوىل ،وقام
بتشغيل الكامريا مجد ًدا لتلبية طلبات الزبائن الذين رغبوا يف رؤية صور أكرث حداثة .مل يكن أمام
«دار بونفيس» ،حفاظًا عىل تجارتها ،من خيار سوى التو ّجه من جديد إىل املوقع نفسه ،الذي
ُص ِّور قبل عرشة أعوام ،والتقاط صورة من الزاوية نفسها ،للحصول عىل كليشيه يكون األقرب إىل
قليل ،وإذا كان قد تم
الكليشيه األول الذي جرى تسويقه سابقًا .ال يهم إذا كان املشهد قد تط ّور ً
اكتشاف املوقع األثري ،يبقي املوضوع األسايس هو نفسه ومل يطرأ عليه أي تغيري.
االتجاه الثاين هو مضاعفة أعداد الصور ،التي تندرج ضمن منطق زيادة العرض .يضع محرتف عىل
غرار محرتف آل بونفيس يف ترصف زبائنه خيارات ع ّدة للموقع املص َّور نفسه .وهكذا فإن املنظر
بدوي يح ّدق يف البعيد،
البانورامي لبعلبك الذي يُص َّور انطالقًا من الهضبة املواجِهة إما يقطنه ٌّ
وإما هو مهجور من أي وجود برشي .تصبح املصطبة الدائرية يف الباحة الكربى ،والتي يُشار إليها
أيضً ا بـ«الغرفة املربَّعة» ،ديكو ًرا ملشهد مرسحي حيث الكومبارس عبارة عن بدوي أو وجهاء قوم
لباسا غرب ًيا .أحيانًا ،يُص َّور املوقع ملا هو عليه ،خال ًيا من أي
محليني يعتمرون الطربوش ويرتدون ً
إضافة أو خدعة برصية .يقرتح املص ّور الفوتوغرايف بدائل عن مشهد تقليدي ،سبق أن ظهر يف صور
املص ّورين املنافسني .وهكذا يعمل عىل إنتاج مجموعات متسلسلة من الصور ،حتى لو اقتىض ذلك
«استنفاد موضوعه» وإحداث تعديالت طفيفة ج ًدا يف زاوية التصوير يك يُفاجئ جمهوره.

Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, 2003 [1939], traduction par Maurice 2
de Gandillac, revue par Rainer Rochlitz, Paris.
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دايفيد روبرتس
مدخل الهيكل ،بعلبك١٨٥٥ ،
محفورة ٢٠،٣ × ٢٨،٤ ،سم
نُرشت يف لندن يف  ١٥كانون األ ّول  ١٨٥٥من قبل داي وإبنه ،شارع غايت ،لينكولن إن فيلدز
10

االتجاه الثالث واألخري مرتبط أيضً ا باملامرسة التجارية لدى آل بونفيس .إنه متعلق باالستنساخ
متغيات يف لون الصورة أو حجمها .منذ انطالقة املحرتف الفوتوغرايف
التقني الذي يقرتح ّ
مفصل ،وكان
كتالوغ
له
كان
املنطقة،
يف
النور
أبرصت
التي
املحرتفات
املتخصص ،وهو من أوائل
ّ
فضل عن صور بحجم
يسحب صو ًرا ورقية مرقّمة بحسب اللوحات ً ،٢٤-١٨ ،٣٠-٢٤ ،٤٠-٣٠
بطاقات تعريف ومشاهدات اسرتيوسكوبية يف «مشاهدات فوتوغرافية من الرشق» 3.تحيط
األرملة بونفيس ،يف كتالوغها املح َّدث لعام ١٩٠٧
علم بأنه ،بفضل تركيب خاص عىل صلة بالتق ّدم املتواصل الذي
«الهواة والسياح ً
يحققه التصوير الفوتوغرايف الحديث ،باتت دار بونفيس قادرة عىل إنتاج كل الصور يف
تتول مختلف األعامل الفوتوغرافية:
مجموعتها وفقًا للحجم  ٣٠/٢٤وما فوق .وهي ّ
تظهري اللوحات واألفالم؛
سحب الصور عىل ورق مل ّاع أو كامد ،برومور ،بالتني ،إلخ.
ألوان متن ّوعة :أك َدر (أي أسمر داكن) ،أحمر داكن ،بني داكن ،إلخ.
يُح َّدد سعر هذه الخدمات الخاصة عىل أساس الحزمة املتكاملة وليس عىل أساس
4
القطعة ،ويتوقّف عىل حجم الصور املطلوبة وعددها».
انطبعت بدايات التصوير الفوتوغرايف يف الرشق باستيطقية مشرتكة للتعبري عن املخ ّيلة املشرتكة،
التي فرضتها ،قبل بضعة عقود ،لوحات أسياد االسترشاق وروايات املسافرين .صحيح أن
املص ّورين الفوتوغرافيني يحاولون نسخ املنظر املعني ،واستعادة الزاوية نفسها التي استخدمها
زمالؤهم .غري أن التصوير الفوتوغرايف اكتسب ،باك ًرا ،استقالليته الذاتية ،بفضل اإلمكانيات
التقنية .وهكذا فق َد موضوع الصورة هالته شبه الدينية وجرى استنساخه إىل ما ال نهاية .لقد
أحدث موقع بعلبك وق ًعا قويًا لدى الف ّنانني واملص ّورين يف أواخر القرن التاسع عرش ،والذين
عمدوا إىل مضاعفة املشاهدات اإلجاملية والتفصيلية من أجل إحاطة املوقع العمالق من
تتجل مسألة زاوية النظر يف التصوير الفوتوغرايف وموضوع الصورة املتكرر،
مختلف جوانبهّ .
بأفضل الطرق ،من خالل الصور املختارة من مجموعة فؤاد دباس.

Catalogue des vues photographiques de l’Orient : Egypte, Palestine (Terre sainte), Syrie, Grèce & Constantinople, 3
photographiée et éditées par Bonfils, Félix, Alais (Gard), 1876. Collection Fouad Debbas.
Catalogue général des vues photographiques de l’Orient : Basse et Haute Egypte, Nubie, Palestine, Phénicie, Moab, 4
Syrie, Côte d’Asie, les Sept églises d’Asie, Caramanie, Anatolie, îles de Chypre, de Rhodes, de Pathmos, de Syra,
Athènes, Macédoine, Constantinople, Agences à Jérusalem, Baalbek, Veuve Lydie Bonfils, Beyrouth (Syrie), 1907.
Collection Fouad Debbas.
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دار بونفيس
مدخل هيكل جوبيتري ،بعلبك ،قرابة ١٨٨٥-١٨٧٥
طباعة بالزالل من ألبوم مانسيل ٢١،٧ × ٢٧،٩ ،سم
12

بعض السير المهنية بإيجاز

5

ألبري-فيكتور نو دو شامبلوي

التقط البارون ألبري-فيكتور نو دو شامبلوي ،خالل إقامته يف الرشق عام  ،١٨٦٠يف إطار فريق عمل البعثة
االستكشافية يف سوريا ،عددًا كب ًريا من الصور الفوتوغرافية .انطالقًا من هذه الصور عىل ورق مش ّمع ،حجز
مكان ًة له لدى الجمعية الفرنسية للصور الفوتوغرافية منذ عام  ،١٨٦٢ثم يف معرض لندن الدويل عام .١٨٦٣

تيودور وأونوري لوو

تيودور لوو «مص ّور فرنيس ذو أصول هولندية استخدم يف عمله التقنية الداجريية»؛ تعلّم التصوير الفوتوغرايف
يف باريس قبل أن يستقر يف بريوت نحو منتصف أربعينيات القرن التاسع عرش .يوقّع صوره بعبارة «لوو
البارييس» ،وميهر صور الـ«كالوتايب» بختم «تيودور لوو ،مص ِّور فوتوغرايف يف بريوت» .تسلّم نجله أونوري
االستديو من بعده؛ وهو من األوائل يف بريوت الذين صنعوا صور بورتريه بحجم بطاقة تعريف ،ثم استقر يف
دمشق .يرد اسمه يف دليل «جوان» لعام .١٨٨٢

جاميس غراهام

وصل غراهام إىل القدس يف كانون األول  ١٨٥٣بصفة أمني رس «الجمعية اللندنية لتعزيز املسيحية يف أوساط
اليهود» ،أو «جمعية اليهود اللندنية» ،وهي بعثة إنجيلية ،وبارش يف حزيران  ١٨٥٦بعثة للتصوير الفوتوغرايف
يف مرص ،ثم تنقّل يف بريوت وجبل لبنان ودمشق قبل أن يعود إىل القدس عام  .١٨٥٧التقط غراهام صو ًرا
فوتوغرافية لألماكن املذكورة يف الكتاب املقدس .يبدو أنه غادر الرشق األوسط عام  ،١٨٥٧وواصل عمله يف
مجال التصوير الفوتوغرايف يف أوروبا.

جان-باتيست شارلييه

وصل شارلييه إىل لبنان عام  ١٨٤٥بهدف تأسيس مصنع لغزل النسيج يف عني حامده باالشرتاك مع أنسبائه.
عام  ،١٨٦٧فتح مكتبة يف سوق النصارى ،تحت اسم «شارلييه-بيزييس» الذي يجمع بني شهرته وشهرة زوجته.
التقط شارلييه ،املص ّور الهاوي ،اعتبا ًرا من عام  ،١٨٦٠صو ًرا فوتوغرافية لبريوت ومنطقة املنت ،وأنتج الحقًا
ألبومات صور بعنوان «مشاهدات من سوريا» و«ذكريات من الرشق» .الصور يف األلبومات التي نرشها مؤ َّرخة
وصول إىل مطلع سبعينيات القرن التاسع عرش.
ً
وموقَّعة

Fouad C. Debbas, Des photographes à Beyrouth, 1840-1918, Edition Marval, Collection-Passion, 2001. Lire aussi 5
Dir. Sylvie Aubenas et Jacques Lacarrière, Voyage en Orient, photographies 1850-1880, Bibliothèque nationale de
France, Hazan, 2002.
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تانكريد دوما

يؤسس استديو للتصوير الفوتوغرايف
كان دوما ،وهو إيطايل من أصول فرنسية ،يعمل يف القطاع املرصيف قبل أن ّ
يف القسطنطينية نحو منتصف ستينيات القرن التاسع عرش .تعلّم التصوير لدى  Fratelli Alinariيف فلورنسا.
وعام  ،١٨٦٦أنشأ محرتفه الخاص يف بريوت .عام  ،١٨٧٢نرش كتالوغًا يضم  ٢٦٠صورة من بلدان مختلفة بد ًءا
من صعيد مرص وصولً إىل الهند ،ثم عرض عام  ١٨٧٨ألبومات عدة من الصور الفوتوغرافية للبيع .واعتبا ًرا
من عام  ،١٨٨٥بدأ يوقّع صوره الفوتوغرافية بـ«دوما وأبناؤه» ،مع مواصلة مسريته املهنية يف القطاع املرصيف.

فرانسيس فريث

خاض فريث ،الذي كان يعمل صانع سكاكني ومدير متجر بقالة وكذلك يف مجال الطباعة ،غامر التصوير
الفوتوغرايف عام  ،١٨٥٣وقام بأسفار عدّة إىل الرشق بني عا َمي  ١٨٥٦و .١٨٥٩مل يكن ميلك محرتفًا يف الرشق ،بل
هائل ،وأنتج صو ًرا عن الرشق وغريها من الصور حتى عام  .١٩٧١كان
يف إنكلرتا .عرف االستديو الخاص به نجا ًحا ً
فريث ف ّن ًيا متم ّر ًسا قدّم للزبائن اإلنكليز صو ًرا ال تتسم بالكثري من التم ّيز لكنها ناجحة فن ًيا.

جياكومو بروجي

بروجي مص ّور إيطايل ِ
قدم إىل الرشق عام  ،١٨٦٨ال سيام إىل فلسطني ومرص ولبنان وسورياُ .س ِّوقَت صوره يف
إيطاليا انطالقًا من الرشاكة التي أقامها مع «جمعية التصوير الفوتوغرايف يف إيطاليا» ،وقد تسلّم نجله كارلو
زمام العمل لدى وفاته .وحتى يومنا هذا ،مل يصلنا سوى نذر يسري من املعلومات عن هذا املص ّور الفوتوغرايف.

املستعمرة األمريكية

تأسست عام  ،١٨٨١أمريكيني ِ
قدموا إىل فلسطني
ض ّمت «املستعمرة األمريكية» ( ،)American Colonyالتي ّ
بهدف العمل يف الزراعة وتربية املوايش .وكان بعضهم مص ّورين فوتوغرافيني ،عىل غرار الرس الرسون
وغاستجيفار إريك ماستون.

دار بونفيس

عام  ،١٨٧٦أنشأ فيليكس بونفيس ،مصحوبًا بأفراد عائلته ،استديو التصوير الفوتوغرايف االحرتايف الخاص به يف
بريوت .كان فيليكس مجلّد كتب يف مسقط رأسه غارد (فرنسا) ،وقد تتلمذ عىل يد نييبس دو سان-فيكتور يف
التصوير الفوتوغرايف .عام  ،١٨٧١كتب إىل «الجمعية الفرنسية للتصوير الفوتوغرايف» أن عدد الصور السالبة
(نيغاتيف) التي بحوزته يبلغ  .591عام  ،١٨٧٥استقر فيليكس بونفيس يف فرنسا مع مخزونه من اللوحات
الحساسة للضوء يك يكون أقرب إىل زبائنه ويعمد إىل توسيع نشاطه التجاري .نفّذت «دار بونفيس» ،مع أدريان
ّ
بونفيس (االبن) ومعاونيه ،بعثات عدة للتصوير الفوتوغرايف يف املنطقة (مرص ،فلسطني ،سوريا ،لبنان ،األناضول،
اليونان) من أجل التنويع يف الصور التي تعرضها عىل الزبائن .وقد أدّت عقيلة فيليكس ،ليدي كابانيس بونفيس،
تتول الشؤون اإلدارية يف االستديو.
مهم يف االستديو .يبدو أنها التقطت صور بورتريه ،وكانت ّ
دو ًرا ً
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مجموعة فؤاد دبّاس للصور
مجموعة فؤاد دبّاس للصور هي مقتنيات فوتوغراف ّية تض ّم أكرث من  30ألف صورة
من منطقة الرشق األوسط – تحدي ًدا من لبنان ،سوريا ،فلسطني ،مرص ،وتركيا –
تعود إىل الحقبة املمت ّدة بني  18٣0وستين ّيات القرن العرشين .تك ّونت املجموعة
عىل مدى عقدين من الزمن ،حيث أنشأها رجل كان شغوفًا بتكوين املجموعات،
هو فؤاد سيزار دبّاس ( ،)2001-1930الّذي آمن بأه ّم ّية جمع وحفظ الصور
كوسيلة للحفاظ عىل الرتاث الثقايف.
ت ُحفظ وت ُعرض املجموعة يف متحف رسسق بفضل عائلة دبّاس ،وهي تتألّف
من بطاقات بريديّة وصور مناظر تجسيميّة (سترييوسكوبيّة) ،باإلضافة إىل صور
متقادمة مطبوعة بتقن ّية الزالل ورسومات بتقن ّية الحفر وكتب ،جميعها تتعلّق
مبنطقتنا .وتشكّل هذه املجموعة ،مبواصفاتها اإلسترشاقيّة والنمطيّة التجاريّة ،جز ًءا
املحوري الذي لعبه
مهم من مجموعة متحف رسسق ،وهي تُيضء عىل الدور
ًّ
ّ
التصوير الفوتوغرايف يف تط ّور الفن الحديث يف لبنان.

متحف نقوال إبراهيم رسسق
شارع مطران ّية الروم األورثوذوكس
األرشف ّية ،بريوت ،لبنان
www.sursock.museum

16

