ِم َهن الشارع
الصغيرة

صور مختارة من مجموعة فؤاد دبّاس للصور

لعل بريوت مدينة كثرية الضوضاء اليوم ،إمنا لطاملا كانت عىل هذا النحو .غري أن
ّ
املشهد يف ذلك الوقت كان مشهد الباعة املتج ّولني ،باعة الكعك أو الدواجن أو
والحملني ،وباعة الروزنامات،
الفاكهة املوسمية ،وموزّعي القهوة املنكّهة بالهال،
ّ
بري النبات ،وماسحي األحذية ،ومق ّدمي عروض الدببة ،وغريهم
و َمن يهتمون ّ
من امله ّرجني .تتداخل الصيحات واألغاين واملساومات وأصوات الصنوج ،فاملدينة
كانت مسكونة بها .وإىل جانبهم ،أقام الح َرفيون أكشاكهم :خ ّزافون ،مب ِّيضون،
نسافو ال َحب ،ن ّدافو الصوف والقطن .هذه املهن كانت حارضة بقوة يف الصور
ّ
الفوتوغرافية يف أواخر القرن التاسع عرش ومطلع القرن العرشين .فهل يعود ذلك
إىل انجذاب املص ّورين الغربيني إليها ،والذين أرادوا أن يشهدوا ،من خالل هذه
الصور ،عىل الحقبة الصناعية الناشئة ،واختفاء غالبية هذه املهن يف بلدانهم؟ يف
فضل عن تدابري املنع املتتالية التي
بريوت ،أ ّدى توسيع الطرقات القدمية وتعبيدها ً
فرضتها البلديات الراغبة يف إنهاء ظاهرة الباعة املتجولني ،إىل تراجع تدريجي يف
هذه األنشطة التي تشكّل جز ًءا من هذه الرؤية عن الرشق التي أعيد تجسيدها
يف البطاقات الربيديةٌ :
رشق نابض بالحياة والضوضاء حيث تدور الحياة خارج
جسدها الفنانون
افية،
ر
الفوتوغ
للصور
مواضيع
لت
و
تح
ّ
املنازل .هذه املهن التي ّ
رسام التعبري اإلنساين جورج
اللبنانيون ورسموها ول ّونوها باأللوان املائية ،ومنهم ّ
داود قرم (.)١٩٧١-١٨٩٦

 ٩ترشين الثاين  ١١ – ٢٠١٨شباط ٢٠١٩

رشح الصور:

جان باتيست شارلييه
 ٢٢طبعة بالزالل ،قرابة ١٨٧٧
 ٧ × ٧سم
مجموعة فؤاد دبّاس للصور  /متحف رسسق

الكاتبة :ياسمني الشاميل ،رئيسة املجموعات ،متحف رسسق
تصميم املنشورة :مايند ذي غاب
طباعة :بيبلوس برينتينغ

صيحات المدينة
متداول عىل نطاق واسع ،يُشري إىل ِم َهن الزمن الغابر،
ً
«صيحات باريس» ،هذا التعبري الذي بات
ِم َهن الباعة املتج ّولني يف باريس الذين كانوا ينادون عىل بضاعتهم:
«ليمون ،ليمون! َمن يريد ليمونايت الجميلة؟»
«أوانٍ من القصدير ،أوانٍ جميلة من القصدير! للرشب ،ومتتيع النظر بها ،أواين القصدير
الجميلة!»
املقصات!»
ن
س
السكاكني!
ن
س
ان!
ن
«س ّنان ،س ّ َ ّ
َ ّ ّ
«روزنامة ،روزنامة! َمن مل يحصل بعد عىل روزنامته الجميلة؟»
صيحات األسواق الباريسية يف مطلع القرن السادس عرش خلّدها املنشد كليامن جانوكني يف أغنيته
«أتريدون سامع صيحات باريس؟» ( ،1)1528لكن ما ساهم يف تطوير ريربتوار إيقونوغرايف يكاد ال
ينضب هو سلسلة النقوش الشهرية« ،صيحات باريس» ،التي أنجزها جاك شيكيه يف مطلع القرن
الثامن عرش ،والعمل املعن َون «الدراسات عن عامة الشعب ،أو صيحات باريس» ( )1737الذي
بوحي من
جمع نحو ستني بورتري ًها عن املِ َهن الباريسية الصغرية منقوش ًة بواسطة املادة الحمضية ٍ
رسوم بوشاردون  .ويف القرن التاسع عرش ،ن ُِشت أيضً ا مطبوعة «صيحات باريس .الباعة املتج ّولون»،
ومطبوعة «األلفباء الزخرفية لصيحات باريس» ،املحفوظتان يف املكتبة الوطنية الفرنسية ،يف قسم
الطبعات والصور الفوتوغرافية .ت ُضاف إىل هذه األمثلة العديدة التي تُظهر افتتان الفرنسيني
بهذه الصور الشعبية ،الروايات األدبية ،الوصفية أو الرومنسية ،بقلم مارسل بروست ،من خالل
روايته «السجينة» ،أو بقلم إميل زوال ،من خالل روايته «بطن باريس» ،وغريها .2إنها صيحات
باريس ،أو سرتاسبورغ ،أو لندن ،لكل مدين ٍة ريربتوارها الخاص من الصيحات .وفقًا لدراسة أجراها

تاجر حلوى

النوغة )(TFDC_635_003_0032

قطّاع التبغ ))TFDC_635_001_0050

1

3

ِم َهن الشارع الصغيرة

فنسان ميليو ،3شكّل عشّ اق صور الصيحات أو الرصخات فئة جديدة من هواة الجمع .ويف فرنسا،
كانوا ينتمون إىل الطبقات املفضَّ لة من النظام القديم ،وكانوا يف غالبيتهم من النبالء أو الضباط ،كام
والرسامني والحفّارين والن ّحاتني والبورجوازيني الرشفاء جمعوا مئات ال بل آالف الصور.
أن الفنانني ّ

حذّاء عريب ((TFDC_635_006_0505

4

تاجر الشاي ((TFDC_635_007_0508

من خالل هذه الصيحات ،وكذلك من خالل آالف البطاقات الربيدية يف مجموعة فؤاد دباس،
طقوسا ثابتة .فهي ق ّدمت صور ًة مطمئنة عن
ن ُِّصب الشعب ُمحا ِفظًا عىل تقاليد األسالف ،و ُمر ِّد ًدا
ً
شعب كادح ومطواع .من باريس إىل بريوت ،من الغرب إىل الرشق ،تتشابه
االستمرارية ،صورة عن ٍ
املِهن ،ويتقاطع األشخاص .الوضعيات هي نفسها ،سوا ًء يف رسم السقّاء إلدميه بوشاردون ،أو رسم
الحالّق لجان باتيست شارلييه .دماثة ،ضبط النفس ،وقار ،هذا ما يَظهر للناظر إىل األعامل الف ّنية.
تُث َّمن قيمة أناس الشارع بوصفهم تجسي ًدا للثقافة الشعبية ،التي تشكّل جز ًءا ال يتجزأ من إرث
باريس ،أو إرث الرشق .إنه أحد نوابض املرشوع الفولكلوري يف نهاية القرن التاسع عرش مطبَّقًا
عىل العامل املديني .بيد أن ِعلم تصنيف األنواع املتشابهة يستند أيضً ا إىل نزعة كاريكاتورية ،وفق
ما ت ُظهره سلسلة البطاقات الربيدية بعنوان «حياة كوميدية يف سوريا» ،التي أع ّدها سارافيان
يف بريوت وجرى تسويقها يف أواخر العرشينيات ،يف اللحظة نفسها التي ظهرت فيها التحوالت
الحديثة يف املدينة .التصقت هذه الصناعة للنامذج النمطية بالغرب حتى مرحلة متأخّرة ج ًدا،
ألنه جرى تناقُل هذه الصور يف مختلف أنحاء أوروبا.

ٍ
حداثة
ح
العصر الذهبي للبطاقات البريدية ،ريا ُ

يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش ( ،)١٩١٠ - ١٨٦٠اجتاحت األمرباطورية العثامنية موج ُة
حداث ٍة انطبعت بسلسلة من التحوالت االجتامعية ،وظهور طبقات جديدة ،وبرنامج تحديث واسع
النطاق .أسفرت إصالحات التنظيامت وحلول عرص النهضة العربية عن إعادة تنظيم الفضاءات
الريفية واملدينية وتعديلها .ظهر ت ّجا ٌر جدد ،وطبقات فكرية جديدة :لقد أبرصت النور نخب ٌة مدينية.

ندّاف الصوف ((TFDC_635_008_0509

تاجر الخروب ((TFDC_635_009_0510

يعود اخرتاع البطاقة الربيدية املص َّورة إىل تلك الحقبة ،أي الثلث األخري من القرن التاسع عرش،
حيث تقاطعت االبتكارات التقنية والعلمية مبا أتاح ألوروبا بسط هيمنتها عىل باقي البلدان.
اندمج التصوير الفوتوغرايف والطباعة والبطاقات الربيدية لتصبح واح ًدا ،فقد تح ّولت البطاقة
الربيدية أداة تواصل ومعرفة ،إمنا أيضً ا أداة ترفيه الهدف منها إبراز تلك النواحي البعيدة .انترش
مح ّررون وموزِّعون أملان ومنسويون وبريطانيون وفرنسيون وإيطاليون يف مختلف أنحاء العامل،
وأنشأوا رشكات محلية يف بريوت ودمشق والقدس :سارافيان إخوان ،دمييرتي ترازي ،أندريه ترزيس
وأبناؤه ،Aux Cèdres du Liban ،ميشال قرم ورشكاؤه ،فريد حداد ،ل .فريد ،وسواهم الكثري
م ّمن استعادوا ركائز العمل الفوتوغرايف يف االستديوات املحرتفة مثل «بونفيس»ُ .4حجِبت أسامء
املص ّورين الفوتوغرافيني ،وحلّت مكانها أسامء املح ّررين؛ البطاقات الربيدية تجعل الكليشيه
مبتذل ،مع توليد انطباع بأنها تعكس الواقع.
ً
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بدوي يعزف عىل الربابة ((TFDC_635_010_0511

6

املرب ((TFDC_635_012_0514
تاجر ّ

غري أن الصور التي أُن ِتجت يف أواخر القرن التاسع عرش ال تُسلّط الضوء كث ًريا عىل هذا التحديث
الجاري ،وهذه الثورة التي هي يف طور الحدوث .ال بل ،عىل النقيض ،تَحتفي بلحظ ٍة جامدة
ُجسد ِم َهن الشارع الصغرية،
يف الزمن .ترسم مجموعة فؤاد دباس ،الغنية بالكليشيهات التي ت ّ
بورتريه عا ٍمل ضائع ،أو يف طور الضياع ،وليس بورتريه عا ٍمل مي ّر يف مرحلة انتقالية .الرشق يف هذه
الصور هو ٌ
رشق أزيل ،شبه صامت ،ويُق ّدم أناس الشارع صورة مطمئنة عن الدميومة .لقد أوكِلَت
والحلقني وباعة الروزنامات مهمة تجسيد مشهد مديني خالّب وحيوي تع ّدت
إىل هؤالء الت ّجار ّ
عليه الحداثة القادمة من أوروبا التي أخذت عىل عاتقها مهمة حضارية قامئة عىل تقديم الربهان
عن تف ّوق منوذجها.

مشهد الشارع في التصوير الفوتوغرافي
ال شك يف أن مشهد الشارع يف التصوير الفوتوغرايف هو وريث أو شكل معارص من أشكال اللوحات
والرسوم والنقوش التي القت روا ًجا يف القرن التاسع عرش .ت ُدرِج كتالوغات استديوات التصوير
الفوتوغرايف املحرتفة ،تحت عنوان «أزياء متنوعة» 5أو «أنواع ومشاهد وأزياء» ،6كل نشاط أو
مهنة يزاولها أبناء الرشق ،أو أيضً ا بورتريهاتهم ،يف إطار الحاجة إىل التدوين اإلثنوغرايف .والبطاقة
الربيدية ،املفتونة بهذه الصور ،تستعيد هذا الريربتوار الذي يشكّل أيضً ا مصدر إيرادات أساس ًيا
لالستديوات الفوتوغرافية.

ساحر الثعابني ((TFDC_635_013_0515

تاجر الخبز ((TFDC_635_014_0517

ت ُباع الصور الفوتوغرافية والبطاقات الربيدية يف شكل تذكارات يشرتيها السيّاح خالل أسفارهم.
وقد تح ّولت رسي ًعا إىل وسيلة لنقل صورة عن الرشق كام يراه املص ّورون الفوتوغرافيون واملح ّررون.
يلجأ املسافرون والسياح والسكّان إىل البطاقة الربيدية باعتبارها دعامة من دعائم التواصل الرسيع
َتعاقب األشياء ،وتُج َمع ،ويحصل ٌ
تبادل بينها .تُص ِّور مشاهد الشارع
واملخترص وغري املكلف .ت ُ
أنشطة يومية ،ذكورية يف شكل أسايس ،عىل الرغم من ظهور بعض النساء يف الصور الفوتوغرافية،
ومنهن السقّاءات أو بائعات الخضار أو أيضً ا نساء يطح ّن القمح ويصنعن الخبز.
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حاملة املياه ((TFDC_635_016_0521
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تاجر السوس ((TFDC_635_035_0523

املِ َهن املختلَقة يف هذه الصور الفوتوغرافية هي ِم َه ٌن يتظاهر األشخاص بالقيام بها ،إنه أدا ٌء متثييل
توصف هذه املهن بـ« ِم َهن الشارع» ،إمنا ناد ًرا ما يظهر
أمام ديكور مركَّب يف معظم األحيانَ .
«الشارع» من خاللها ،إنها مثرة تنسيق إخراجي يقوم به املص ّور الفوتوغرايف داخل إطار مضبوط
نسق
فس التنافر بني الشخص الظاهر يف الصورة ومحيطه .أحيانًا ،يُ َّ
يف استديو التصوير ،ما يُ ّ
نقل املص ّور استديو
املشهد داخل استديو تصوير أمام ديكور مركَّب ،إمنا هناك صو ٌر كثرية حيث َ
التصوير إىل الشارع ،لكن هنا أيضً ا ،ت ُقتطَع البيئة االجتامعية واملدينية من املشهد .يبدو جل ًيا أن
األشخاص الظاهرين يف الصور ال يدرون متا ًما ما الذي يجدر بهم فعله .مبا أنهم مل يكونوا معتادين
فكرة أن يتم التقاط صور لهم ،هل كانوا ،عىل األقل ،األشخاص الذين يُسعى إىل تجسيدهم؟
فعل حالقًا ،أم أن َمن يؤ ّدي دور الزبون كان يخىش نحره من الوريد إىل الوريد
هل الحالّق كان ً
يف استديو التصوير؟ ال أحد من هؤالء األشخاص يبتسم .والثقة الوحيدة التي يتمتّعون بها يبدو
املجسدة يف الصور،
السمة التي تُح ّدد املهنة
ّ
أنها مستم ّدة من الجهاز أو األداة الفريدة ،وهي ِّ
والتي غال ًبا ما يحملونها يف يدهم .عىل الرغم من أن األغراض كافية إلثبات طبيعة املهنة ،نقع
معي :ينتظر اإلسكافيون أو الس ّنان يف أعامل جان باتيست شارلييه تعليامت
يف الصور عىل خلل ّ
املص ّور الفوتوغرايف ويتّخذون الوضعية املطلوبة.

حلق أو بائعة
يف معظم األحيان ،ت ُستتبَع البورتريهات من هذا النوع ،أي بورتريهات ترجامن أو ّ
دواجن ،التي ت ُن َجز يف استديوات التصوير ،بسلسلة من الصور الفوتوغرافية املأخوذة يف الشوارع
واألسواق حيث يتجمهر الالعبون الحقيقيون يف الحياة العامة .وهكذا يُف َهم ألبوم أو سلسلة
جميل (فوتوجينيك) يف الصور ،وبالتايل ال ميكن تسويقه.
ما عرب اكتشاف السياق الذي ال يبدو ً
ال تشكّل امل َهن الصغرية ريربتوار التصوير الفوتوغرايف يف حد ذاته؛ إنها أيضً ا تقليد إيقونوغرايف
يف أوروباٌ .
مثال عىل ذلك الصور الفوتوغرافية بعدسة أوجني أتغيت ،وتغطيتها يف أعاملها ،منذ
تضج بالحركة ،وال
تسعينيات القرن التاسع عرش ،لكل ما يشكّل ديكو ًرا ملدينة باريس ويجعلها ّ
سيام املِهن الصغرية فيها .تحتضن هذه الصور يف ط ّياتها رغب ًة ما يف توثيق عا ٍمل يف طور الزوال:
فالهدف هو تصنيف أنواع املهِن انطالقًا من معايري وظيفية ورسمية.

حفّار فاريس )(TFDC_635_018_0528

تاجر اللنب ((TFDC_635_021_0534

استوحى الفنانون اللبنانيون ،بدورهم ،من املشهد اليومي لتسليط الضوء عىل الرشق الذي ينتمون
ول ،يُق ّدم هؤالء
إليه .بعي ًدا من أي اعتبار إمربيايل ،إمنا بدفعٍ ،يف مكان ما ،من الحنني إىل زمنٍ ّ
الفنانون وثائق فريدة من نوعها .إذا كانت أنواع البورتريه ،أو املشهد أو أيضً ا رسوم البدو ،قد
استُعي َدت إىل حد كبري من قبل الجيل الثاين من الفنانني يف لبنان الذين يستخدمون ملس ًة مستعا َرة
من استرشاقٍ ما ،مثل رسوم جورج سري ( ،)١٩٧١ - ١٨٨٠تتم ّيز رسوم جورج قرم ()١٩٧١ - ١٨٩٦
بنزعة إنسانية عميقة.
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ِ
الم َهن الصغيرة

تضم مجموعة فؤاد دباس عد ًدا كب ًريا من الطبعات والبطاقات الربيدية التي ت ُظهِر األنشطة واألعامل
التجارية يف شوارع بريوت والرشق ،والتي التُ ِ
قطت لها صور فوتوغرافية عىل نطاق واسع .بيد أن
كل هذه امل َهن الظاهرة يف الصور ال تحتاج إىل توصيف .وهكذا اختار املص ّور أن يُع ّدد غالبية امل َهن
املص ّورة تحت الصور الفوتوغرافية مع االكتفاء بوصف بعضهاُ ،مق ِّد ًما بذلك معلومات إضافية.
يجول السقّاؤون يف املدينة ويوزّعون املاء عىل الح ّجاج والش ّحاذين وهم يُنشدون« :سبيل الله،
بالحملني.
يا عطشان سبيل! »7يف مرص ،يُع َرف هؤالء
ّ

بربري )(TFDC_635_022_0537
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عامل ماكنة تفريز عريب ((TFDC_635_024_0539

ومن باعة املرطّبات أيضً ا أولئك الذين يُق ّدمون رشاب السوس والجالّب والخشاف والتمر الهندي،
وهي أنواع من الرشاب يتم الحصول عليها عرب نقع عرق السوس ،أو الزبيب ،أو املشمش املجفّف،
أو التمر الهندي .وكانوا يُزيّنونها بواسطة الصنوبر أو اللوز أو الفستق .وكانت األدوات التي
يستخدمها هؤالء الباعة ت ُحدث بال شك ضوضاء يف املدينة ،وهي عبارة عن كؤوس زجاجية وأوعية
معدنية وإبريق ومستوعب يوضَ ع فيه الرشاب ذي القيمة الكبرية ويُح َمل عىل البطن أو الظهر.

وباعة القهوة العربية ال يزالون تقري ًبا كام كانوا باألمس :يجولون وهم يرضبون األكواب الصغرية
بعضها ببعض كام الصنوج ،ويُق ّدمون قهوة مكثّفة ج ًدا ،وبنكهة الهال.8
أما مهنة ن ّدايف القطن فكانت محصورة يف شكل أسايس باليهود يف مدن الرشق املتعددة .وكانت
تقوم عىل معالجة القطن الستخدامه حشو ًة يف األوسدة واملِخ ّدات والفرش .تُصدر األداة التي
يستخدمونها ضجي ًجا شبي ًها ب َخ ّنة األنف ،غال ًبا ما يُس ّمى  ،rubataتي ّم ًنا باآللة املوسيقية التي
ينطلق منها الصوت نفسه .إدراكًا لهذا اإليقاع املوسيقي الصادر عن آلة الندف ،ث ُ ِقب بعضها
بأسلوب تزييني من أجل الحصول عىل صوت أقوى.9

سنان السكاكني (TFDC_635_025_0542

أخصايئ أسلحة عريب ((TFDC_635_027_0545

الحمل هو َمن ينقل األحامل .هو معروف بق ّوته ،ويتح ّدر من املناطق الجبلية ،وغالبًا ما يكون
ّ
حايف القد َمني أو ينتعل حذاء رث ًّا ،ويرتدي ثيابًا بالية مرقّعة ،ويعتمر قبعة جبلية تقيه أشعة
الشمس أو الربد .وأكسسواره املنطقي عبارة عن سلّة كبرية من أغصان الصفصاف يحملها عىل
الحملون ،بصورة خاصة ،يف املرفأ واألسواق .وتُظهِر
ظهره ،ويث ّبتها بواسطة األرشطة والحبال .يعمل ّ
الصغر.
صور فوتوغرافية ع ّدة أن بعضهم ميارسون هذه املهنة منذ ِّ
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الرتجامن هو مرتجم فوري ال غنى عنه يف كل املعامالت التجارية بني األتراك واألجانب ،وهو
شخص موضع ثقة مل َحق بالسلك الديبلومايس ويُجيد التكلم بلغات عدة :الرتكية واليونانية
ٌ
والعربية واإلنكليزية والفرنسية واإليطالية ،وأحيانًا األملانية 10.وقد ذاع صيت بعض املرتجمني ،مثل
سليم غ .تابت ،ونقوال باسول ،ونقوال رسسق الذي كان عام  1865الرتجامن الثالث يف القنصلية
الروسية يف بريوت.11

تاجر الليموناضة ((TFDC_635_030_0553
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رساج عريب ()TFDC_635_033_0580
ّ

«كان ترجام ٌن من املف ّوضية الفرنسية ،وهو طبيب شاب ضليع يف جميع اللغات واألعراف يف
الرشق ،يرافقنا كدليل ويُرتجم لنا الكلامت ويرشح لنا عن األماكن واألشياء واألشخاص .هؤالء
مشخص ًنا من خالل
جسدون الرشق
َ
الديبلوماسيون الثابتون يف الرشق ،مرتجِمو السفارات ،يُ ّ
أوروبيني يتنقّلون بني بل َدين لخدمة بالدهم يف شكل أفضل .من دونهم ،تصبح الديبلوماسية
مستحيلة أو تحت رحمة غياب الكفاءة لدى املرتجمني الفوريني العاديني .الرتجامن هو مبثابة
سفرينا الدائم .السفري يُلهِم ويفاوض ،والرتجامن ينفّذ .وال غنى عنهم أيضً ا للديبلوماسية بقدر ما
أن الكلمة رضورية وال غنى عنها للفكر .وسفارتنا يف القسطنطينية محظوظة بالسيد كور الذي
هو خري منوذج عن هؤالء األشخاص ،الذين يَحجبون خلف صف ٍة متواضعة الخدمات الهائلة التي

ب ّواب يف بريوت ((TFDC_635_034_0581

حارس السوق ((TFDC_635_023_0638

يُق ّدمونها لبالدهم ،وبالسي َدين د .ون .الديبلوماس َّيني الشابَّني الجدي َرين بالنموذج واألمثوالت التي
يجسدها السيد كور .بات املرتجمون من هذه الطينة ذائعي الصيت يف فرنسا ،وهم بالنسبة إىل
ّ
سفاراتنا مبنزلة الط ّيارين ألرسابنا من الطائرات».12
كذلك تضم مجموعة فؤاد دباس صور باعة فواكه وخضار وقوالب حلوى وبلح وخبز وقصب سكّر
وحلقني أو مصفّفي شعر متج ّولني ،وباعة
اب عا ّمني ،وح ّراس بازاراتّ ،
وسمك ،وت ّجار سجاد ،وكتّ ٍ
رساجني ،وفخّارين ،ودبّاغني ،ومه ّرجني.
متج ّولني ،وإسكافيني ،وغ ّزايل صوف ،وسمكريني ،وس ّنانني ،و ّ
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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 اإلسترشاق ّية والنمط ّية التجاريّة ،جز ًءا
املحوري الذي لعبه
مهم من مجموعة متحف رسسق ،وهي ت ُيضء 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

