مد النظر
ترفيه على ّ
صور مختارة من مجموعة فؤاد دبّاس للصور
العربية للصورة
والمؤسسة
ّ
ّ

اإلجازة السنوية املدفوعة ،التي بدأ العمل بها يف فرنسا يف عهد حكومة بلوم يف
حزيران  ،١٩٣٦ترافقت مع متضية العطل يف االستجامم عىل الشاطئ ويف الجبال،
واالستكشاف ،والنزهات س ًريا عىل األقدام وركوب الدراجة ،لكنها كانت أيضً ا إشار ًة
إىل تح ّول دراماتييك يف العالقات الطبقية :فقد بات بإمكان العامل أن يستمتع
مبلذّات أوقات الفراغ .منذ أطلقت «كوداك» آلة التصوير األوىل الستخدامها من
قبل الهواة عام  ،١٨٨٨ها هو الشعار الشهري «اضغطوا عىل الزر ،ونحن نهتم
بالباقي» ،يتح ّول إىل واقع .أصبحت املامرسة الفوتوغرافية مع َّممةً ،فاقتحمت
األوساط العائلية وق ّدمت نفسها إىل مستخدمني يحلمون ،من دون امتالك دراية
تقنية واسعة يف هذا املجال ،بالتقاط صور ملحطات من الحياة اليومية أو تفاصيل
صغرية أو أحداث ال ت ُنىس يعيشونها يف كنف عائالتهم ،ويف عالقات الصداقة
واألنشطة الرتفيهية التي باتت تشكّل جز ًءا ال يتجزأ من النشاط االجتامعي.
يف لبنان واملنطقة ،ازدهرت هذه املامرسة الفوتوغرافية الجديدة منذ عرشينيات
القرن املايض .لقد أحرضها الجنود واألجانب العابِرون معهم ،ورسعان ما تب ّنتها
بورجوازية متنامية وزاولتها بصورة دامئة.
وهكذا ،فإن الصور الفوتوغرافية املوصوفة بـ«الهاوية» التي تعود إىل تلك الحقبة ،تشهد
عىل ظهور األنشطة الرتفيهية – متضية أوقات عىل البحر ،مباريات يف كرة املرضب ،سباقات
التزلج عىل املنحدرات – يف قلب املجتمع البورجوازي ،يف إطار إرث استعامري مع َرتف
أشكال متع ّددة ،فأغنت التجارب الفردية والجامعية.
به .لقد ات ّخذت أوقات الرتفيه ً
ت ُق ِّدم املجموعة املختارة صو ًرا فوتوغرافية التُ ِقطت بني العرشين ّيات والستينيات
عىل أيدي ثالثة مص ّورين ،فتضعنا أمام ثالث نظرات وشهادات مختلفة عن حقبة
من تاريخ الرتفيه يف لبنان .الصور مأخوذة من مجموعة فؤاد دبّاس للصور ومن
املؤسسة العرب ّية للصورة يف بريوت.
مجموعة ألكسندر مد ّور املحفوظة لدى ّ

 ١٣متّوز –  ٨ترشين األول ٢٠١٨

مص ّور مجهول
جنود فرنس ّيون يف رحلة إيل بعلبك والجبل ،قرابة ١٩٢٨
طباعة بالزالل وجيالتني الفضّ ة 11،3 × 8،3 ،سم أو  8،3 × 11،3سم
مجموعة فؤاد دبّاس للصور  /متحف رسسق
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املؤسسة العرب ّية للصورة وألكسندر مد ّور
شكر خاص لـِ ّ :
الكاتبة :ياسمني الشاميل ،رئيسة املجموعات ،متحف رسسق
تعريب :زياد شكرون ونرسين نارض
تدقيق لغوي :محمد حمدان
تصميم املنشورة :مايند ذي غاب
طباعة :بيبلوس برينتينغ

الترفيه والحداثة في لبنان
منذ منتصف القرن السادس عرش ،يشري مصطلح «الرتفيه» إىل الوقت الذي نقضيه بعي ًدا من
االنشغاالت االعتياديّة ،أي الوقت الذي «يُس َمح» لنا خالله أن نفعل ما نشاء.1
خاصة ...إن تعريف
وقت الفراغٌ ،
ُ
وقت خاص بنا ،ترفيه جامعي ،ترفيه فردي ،مساحة عامة ،مساحة ّ
كلمة «ترفيه» ليس بسيطًا كام يبدو .أولً  ،يتم تعريف الرتفيه بوصفه «وقت فراغ» يف مقابل
(مقارنةً) بوقت العملُ ،م ِ
كل من فرنسا
للتغيات االقتصادية والصناعية التي شهدتها ٌّ
صاح ًبا (مرافقًا) ّ
وبريطانيا العظمى وإيطاليا خالل القرن الثامن عرش .هو وقت إلها ٍء وأيضً ا وقت تسلية .تستذكر
ندى صحناوي أنه يف بريوت ،باإلضافة إىل ألعاب البولينغ أو البلياردو املذكورة يف دليل «بيدكري»
ودليل «إيسامبري» ،يرتبط مفهوما املتعة والرتفيه بشكلٍ وثيقٍ بالفضاء االجتامعي للمقاهي والحدائق
والحاممات العامة .2املسارح ،الحديقة العامة التابعة لساحة الشهداء والتي افتُتحت يف العام ،1884
وميدان سباق الخيل يف حرش بريوت ،جميعها من األماكن املتصلة بالربجوازيّة البريوت ّية الجديدة.
يف بريوت ،خالل الثالثينيات ،تطورت أحياء ميناء الحصن وأقي َمت فيها الفنادق املج ّهزة باملسابح ،كام
منطقة الزيتونة التي تعترب أحد أهم املزارات الليلية .بعد افتتاح فندق سان جورج يف العام ،1934
الخاصني به ،افتُتح حامم فرنيس يف مقابله مع حوض سباحة ،ينظّم الحفالت
وإنشاء املسبح واملقهى َّ
املخصصة فقط للفرنسيني وغريهم من األجانب ،باإلضافة إىل بعض اللبنانيني أصحاب
واملسابقات
ّ
بالتوسع ،رافقها تخفيف املامرسات اللباسيّة وتط ّور املجتمع
االمتيازات .3أخذت مامرسة السباحة
ّ
النسايئ (األنثوي) داخل الفضاء العام .أصبحت السباحة االحرتافية رائجة :تدبريات حديثة ،قيود عىل
الدخول ،حجرات ،دشّ ات ،منصات للوثب ،منقذون ...أصبحت تلك هي معايري الحامم العسكري
املخصص لضباط الجيش الفرنيس ،كام مسبح الجامعة األمريكية الواقع إىل جهة الكورنيش املتاخمة
َّ
للحرم الجامعي .نحو الشامل (الجهة الشاملية) ،يستقر شاطئ «األزرق الكبري»()La Grande Bleue
أسفل منحدرات «مد َّور» .تتح ّول منطقة األوزاعي إىل ريڤيريا فرنس ّية تحيط بشاطئ «سان سيمون»
مطعم واسرتاحة ودشّ ات وحجرات تبديل املالبس ،وحوايل ستّني كوخًا خشب ًّيا ،4أو
ال ّرميل الذي يضم
ً
بشاطئ «سان ميشيل» نحو الجهة الجنوب ّية .يص ّيف اللبنانيون من شهر حزيران حتى شهر ترشين األول.
يف فصل الصيف ،يفضّ لون إذن متضية الوقت عىل مرتفعات «فندق صوفر الكبري» ،أو يف «كازينو
بيسني عاليه» الذي افتُ ِت َح العام .1930
يف الحقبة نفسها ،وبعي ًدا من السباحة ،راحت بعض األنشطة الرتفيهيّة األخرى يف لبنان تتّسم
بصيغ ٍة احرتاف ّية .من ضمنها ،بالطبع ،سباق الخيل يف حرش بريوت ،الذي أصبح واجه ًة لعرض
املالبس واألزياء .ولكننا شهدنا كذلك تط ّور الجمعيات وأندية أخرى ،مثل «نادي التسلّق الفرنيس،
تأسس االتحاد اللبناين لكرة
قسم املرشق» ( ،)1932وأوىل مسابقات ركوب الدراجات (ّ .5)1934
القدم يف العام  ،1934وكان يضم العديد من النوادي املتمركزة يف بريوت وضواحيها .القت رياضتا
كرة القدم وركوب الدراجات شعبية مبكرة ،إذ أعجبت بها ومارستها الطبقات االجتامعية األقل
رسا .أما الرياضات املائيّة وكرة املرضب (التنس) التي كانت أكرث اقتصا ًرا عىل النخبة ،فقد القت
يُ ً
مامثل يف الثالثينيات.
أيضً ا روا ًجا ً
3

مد النظر
ترفيه على ّ

من خالل تكاثر األندية ،تح ّولت األنشطة الرتفيهيّة إىل «منتديات لل ُمخالطة» ،6عىل حد تعبري روبرت
بيك وآنا مادوف .ولكن لنكن واقعيني ،فهي ُمخالط ٌة متمركزة حول مجتمعها الخاص .الرتفيه هو
(أصل) ضمن املجال العام.
مؤش (واس ٌم) اجتامعي يعيد إنتاج االنشقاق االجتامعي املوجود ُمسبقًا ً
ٌّ
الرتفيه ،إن كان جامع ًّيا (السينام ،ركوب الدراجات أو كرة القدم) أو نخبويًّا (التزلج ،الرياضات
مناذج يقوم بتحديدها مجتمع ال ُّنخبة.
املائية أو كرة املرضب) ،هو نتاج انتشار َ
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هرني شارل ()١٩٧٨-١٩٠٠
تدريب التزلج يف األرز ،قرابة ثالثين ّيات القرن العرشين
طباعة بالزالل وجيالتني الفضّ ة ١٣،6 × ٨،٥ ،سم
مجموعة فؤاد دبّاس للصور  /متحف رسسق

هرني شارل ()١٩٧٨-١٩٠٠
رشي ،قرابة ثالثين ّيات القرن العرشين
التزلّج يف ب ّ
طباعة بالزالل وجيالتني الفضّ ة ١٣،٣ × ٨،٥ ،سم
مجموعة فؤاد دبّاس للصور  /متحف رسسق

«السهل»
ثورة إيستمان كوداك أو االستخدام
َّ
للتصوير الفوتوغرافي
ّ

أ ّدى تحسني عمليات بروميد الجيالتني التي ظهرت يف مثانينيات القرن التاسع عرش ،وتكاثر صانعي
اللوحات الحساسة للضوء ،وتجديد معدات وخدمات التصوير ،إىل إتاحة التصوير الفوتوغرايف
ٍ
محاوالت كثرية إلضفاء خاصية الحساسية عىل صفائح بروميد الجيالتني آل ًّيا (ميكانيك ًّيا)،
للجميع .بعد
أطلقت رشكة إيستامن يف أيلول العام  ،1888جهاز «كوداك» املشحون ُمسبقًا واملتم ّيز بحجمه
عام واحد ،ونجحت
امل ُصغَّر وخفّة وزنه وسهولة استعامله .7باعت الرشكة ثالثة عرش ألف جهاز يف ٍ
«كوداك» نجا ًحا باه ًرا .تلخّص الرشكة التقاط الصورة والفعل الفوتوغرايف ككُل يف الجملة اآلتية:
«أنت تضغط عىل الزر ،ونحن نقوم بالباقي» ،وهو شعا ٌر حافظ عىل شهرته ملد ٍة طويل ٍة من الزمن.
مل يعد املص ّورون ال ُهواة مياثلون خرباء التصوير اإلنكليز أوائل القرن التاسع عرش ،أولئك الذين
يحصدون العلوم والفنون ،بل أصبحوا مج ّرد « ُمستخدمي» جهاز فوتوغرا ٍّيف ،وهم بالتايل يستجيبون
لل ِمثال الدميوقراطي امل ُحتَذى به وامل ُثنى عليه خالل تلك الحقبة.8
إن الهاوي هو «م َن يهوى/من يُ ِحب» .مع خل ّوه من املهام الشّ اقّة وامل ُرهقة ،يصبح التصوير
سهل وجذابًا ومرادفًا ملتعة التسجيل والرتفيه.
الفوتوغرايف الذي تطرحه «كوداك» ً
إن التح ّرر من قيود الوضعيّة ،باإلضافة إىل انتشار كمرات الصغرية والخفيفة ،يتيحان املجال أمام
مواضيع جديدة ويسمحان للمص ّور بالتقاط الحركة التي كانت سابقًا تعترب غري قابلة للتصوير .سباق
تتكس عىل الصخور ،سباحة يف
الخيل ،تخطّي الحواجز ،سباق السيارات ،ركوب الدراجات ،أمواج ّ
البحر ،أطفال يلهون ،تلك هي موضوعات الذخرية األيقون ّية الجديدة.
ترتكّز هذه املامرسة الفوتوغرافيّة الهاوية بشكلٍ أسايس يف الوسط العائيل .العائلة هي إحدى
يتحل
مناطق التدخل والتداول األساس ّية للكامريا ،9فهي مل تعد بعد اآلن حك ًرا عىل األب الذي ّ
مبقدا ٍر من ال ّدراية التقنيّة ،بل صارت يف متناول املرأة واألطفال .كام أن العائلة هي التي تشكّل
غالب ّية املواضيع املص َّورة .10أصبحت تلك العلبة الصغرية التي تج ّمد اللحظات هي شاه ٌد رضوري
تكتب بها
ال غنى عنه لألوقات العائل ّية والوسط املنزيل .كانت تلك اللقطات هي الحروف التي ُ
(قصة العائلة األكرب).
القصة العائل ّية الكبرية ّ
ّ

قص ٍة ليست لنا ،هي أن نشعر
إن النظر إىل ألبوم ُص َور أحد الهواة هو أشبه بالتطفل عىل ّ
بأننا غريبون عن تلك الحياة ،هي أن ندعو أنفسنا إىل الدخول يف مملكة املجهول .يف
ألبومات مختلفة الحجم ،أحيانًا صغرية ج ًدا ،يقوم املؤلّف بـ «تنسيق» تلك اللحظات وفقًا
لرتتيب شديد الدقّة .نرى عىل نفس صفحة ألبوم « »TFDC_A188املزدوجة مجموعة من
ٍ
الجنود الشبان يف «بورو» ،ثم يف «كولومبييه» ،أو يف «األزرق الكبري»؛ يزورون صيدا ،يلتقون
5
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بعربة سياحيّة عىل ال ّرمال ،أو ميارسون رياضة ركوب األمواج (يركبون األمواج) .يف ألبوم
آخر ( )TFDC_A184يحمل عنوان «ال ّرياق وجوارها» ،نرى جنديَّني وهام يتسلقان جبل
ص ّنني املغطّى بالثلوج ،ثم أثناء اسرتاحتهام لتناول طعام الغداء .يسود التساوق والتطابق يف
للص َور .يص ّور ألبو ٌم آخر
تنسيق هذه األلبومات ،ويتالعب املؤلف باألشكال الرأسية واألفق ّية ُّ
( )TFDC_A195سلسلة من الجوالت :نزهة عىل الدراجة الهوائ ّية يف الريف ،نزهة بالسيارة،
زيارة إىل البحر وسباحة ،صور يتم تنسيقها يف إطار مح َّدد مسبقًا .هكذا ،يتم بناء األلبوم من
خالل ملء مجموع ٍة من الخانات ،من دون تدوين أي رش ٍح أو توصيف للصورة ،ما يؤدي
إىل فقدان السياق ،أحيانًا إىل األبد .وجوه غرباء تستنطقنا وتأىب ،أمام ِ
ناظ َرينا ،أن تكشف
عن هويّتها .ويف حني كان هؤالء يتص ّورون لتخليد ذكرى نزهاتهم إىل الجبل أو إىل البحر ،ال
يه ّمهم من تلك الصور اليوم إال استعادة لحظات النشاط الذي قاموا به.
من دون أي ندرة ،ويف الغالب من دون جودة ،تحتل الصور املتدا َولة والرائجة نسبة مه ّمة من
التصوير الفوتوغرايف ،وهي تُنتَ ُج من دون إرادة فنية أو «توق إىل الفن» ( ،)Kunstwollenبحسب
تعبري ألويس ريغل  .11الصورة بوصفها ذكرى لحيا ٍة عشناها (مضت) ،والتي ميكن القول إنها
«خاصة» ،نقرأها وندرك قيمتها من خالل استمراريتها ضمن اللقطة والسياق الذي أخذت فيه.12
ّ
تعب وتعطي حياة
َطة،
ق
ت
ُل
مل
ا
اللحظات
وتتابع
ة،
ي
اف
ر
الفوتوغ
اإلمياءة
ذاكرة
التالمسية،
الطباعة
إن
َ
ّ
ّ
إلكراهيّة واندفاعيّة املصور الهاوي.
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السنة الـ ،٦١املجلّد ١٢٢
السبت  ٢٦أيلول ١٩٠٣
مجموعة فؤاد دبّاس للصور  /متحف رسسق
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مص ّور مجهول
جنود فرنس ّيون يف بعلبك ،أواخر عرشين ّيات القرن العرشين
طباعة بالزالل وجيالتني الفضّ ة ٩ × ٦،٩ ،سم أو  ٦،٩ × ٩سم
مجموعة فؤاد دبّاس للصور  /متحف رسسق
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ماريو مالك مد ّور ()٢٠١١-١٩٣٨
طباعة تالمسية لفيلم  ٣٥مم ،قرابة ١٩٦٥
طباعة بالزالل وجيالتني الفضّ ة ٢٤ × ١٨ ،سم
املؤسسة العرب ّية للصورة.
مجموعة ألكسندر مد ّور .بإذن من ّ
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ص َّور» وبروباغاندا الترفيه
«العالم االستعماري ُ
الم َ

ُشت باللغة الفرنسية
«العامل االستعامري امل َُص َّور» هي مجلة شهرية تجارية واقتصادية ومالية ،ن ِ َ
بني عا َمي  1923و 1948بهدف الدفاع عن املصالح االستعامرية التي كانت شاهدة عىل التقدم
االجتامعي واالقتصادي .يركّز العدد رقم  115من السنة الحادية عرشة ،والتي صدر يف العام ،1933
عىل التزلج يف لبنان.
«ال تقترص أهمية التزلج يف لبنان عىل توفري رياضة رائعة للفرنسيني تذكّرهم بجبال األلب ،أو
بالفوج أو بجورا فقط ،بل هي تكشف عن إحدى اإلمكانيات السياح ّية لهذه البالد الجميلة التي
يضاهي جاملها الطبيعي ِغناها األثري ( )...هناك الكثري من املتح ّمسني لرياضة التزلج يف بالد الشام.
منذ عام ،قاموا بتأسيس نادي التسلق الفرنيس ،قسم املرشق ،الذي يرأسه ريغارد ،زعيم صيادي
جبال األلب ،وهو يضم حتى اآلن ستني عض ًوا».13
تطور التزلج يف لبنان وأخذ طاب ًعا مؤسسات ًّيا يف العام  ،1934لكونه أدا ًة للدعاية السياحية ،مع
تأسيس «نادي التزلّج ،قسم املرشق» ،وبناء أول مالذ (ملجأ) جبيل تحت رعاية املف ّوض السامي
الص َور التابعة ملجموعة فؤاد دبّاس ،ندرك أنها التقطت
الفرنيس يف بريوت .عند ال َّنظر إىل ظهر بعض ُّ
ٍ
لهدف دعايئ مح َّدد :موكب فصيلة املتزلجني اللبناين وحدث تسليم الراية والحبل الرئايس بحضور
ُشت
قائد ق ّوات املرشق الجرنال «هانتزيغر» ،والسيد «الغار» .التقط العديد من هذه الصور التي ن ِ َ
يف صحيفة «العامل االستعامري امل َُص َّور» من قبل فيليب بريييل ،وهو املستشار الفني يف املفوضية
الص َور حول التزلج يف لبنان.14
الفرنسية يف بريوت ومؤلّف مجموعة من ُّ
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هرني شارل ()١٩٧٨-١٩٠٠
من صنني ،بريوت يف الخلف ،قرابة ثالثين ّيات القرن العرشين
طباعة بالزالل وجيالتني الفضّ ة ١٧،٦ × ١٢،٧ ،سم
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مصورين ،ثالث نظرات
ثالثة
ّ

جنود «جيش املرشق» الفرنسيون

نكاد ال نعرف شيئًا عن هؤالء الجنود الفرنسيني املقيمني يف املرشق .مجهولو الهوية ،وصل إلينا منهم
نتحصل
قصصا ،خارجة عن أي سياقٍ أو إطارَّ .
الص َور الفوتوغراف ّية فحسب ،صور ال تحمل ً
بعض ُّ
ٍ
عىل معلومات نادرة عن هؤالء الشبّان الفرنسيني عند النظر إىل ظهر بعض البطاقات الربيديّة
التي جمعها فؤاد سيزار دبّاس ،والتي تك ّبد أولئك الجنود عناء إرسالها إىل أقربائهم ،والتي نستطيع
اليوم ،بطريق ٍة أو بأخرىَّ ،
فك رموزها .يشري مفهوم الرتفيه بالنسبة لهؤالء الجنود الفرنسيني إىل
مؤسيس ،ومل تكن ح ّر ًة بالكامل .مع
وقت الفراغ و«املأذون ّية» .فقد كانت مأذونياتهم ذات طابع ّ
جهاز تصوير بني أيديهم ،كان الجنود يهربون من مهامتهم الرسم ّية ليزوروا موقع بعلبك األثري،
أو يذهبوا إىل الحاممات العسكريّة يف رأس بريوت أو يف ص ّنني .ميارسون النشاطات الرتفيهيّة ضمن
ٍ
ذكريات جميلة مع زمالئهم ،يصفونها ويوث ّقونها عىل ظهر البطاقات الربيدية.
مجموعات ،لصنع
«عزيزي ديدي،
أرسل إليك صورة الحامم العسكري .هناك نذهب كل يوم سبت .البارحة ،األحد ،ذهبت مع
بطل يف السباحة.
الص َور ،أرسل الصورة إىل أيب .أنا ٌ
ثالثة من أصدقايئ للسباحة .التقطنا بعض ُّ
أسناين يف حا ٍل أفضل لحسن الحظ.
أخوك .بريوت 5 ،أيلول .»1927
«غ ًدا ،سيتم افتتاح ‹األسبوع الريايض› يف بريوت .هو تقليد لدى جيش املرشق :عىل مدى أسبو ٍع
كامل ،نقوم مبسابقات رياضية ،مثل القفز وكرة القدم وسباق الخيل وكرة املرضب.
بطاقة مؤرخة يف  3أيار».
«أرسل إليك هذه الصورة ليك ترى املكان الذي أمر به غال ًبا.
مررت هذا الصباح وأنا أمتطي الحصان بجانب هذا السياج.
هو ميدان سباق الخيل يف بريوت.
أذهب إىل هناك يف كثري من األحيان لل َعدو.
قبالت من أخيك الذي يحبك 16 .نيسان .15»1920
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هرني شارل ،امل ُ َص ِّور اليسوعي
مبشا يسوعيًّا ومؤسس مدرسة الجمهور .فرنيس من مدينة
كان األب هرني شارل (ً ّ )1978-1900
«غرونوبل» ،تلقّى دراسته يف كل ّية «بولينجو» ،وهي مركز التعليم املرموق يف منطقة ليون .أصبح
رشا يف بريوت بني عا َمي  1920و ،1923ثم يف بكفيّا بني عا َمي 1923
يسوعيًّا يف العام  ،1918وكان مب ً
و .1925تعلّم اللغة العربية باجتهاد ،ووضع كتي ًبا تحت عنوان «املبرشون اليسوعيون ،سوريا الرشق
األدىن :ساعة الله عىل جبهة الخدمة» ،صدر من دون توقيع .يف العام  ،1932أصبح كاه ًنا واستق ّر يف
دمشق ،فتح ّول إىل متعاون كبري مع مجلة «يف أرض اإلسالم» .هرني شارل هو واحد من املص ّورين
الص َّور التي التقطها
اليسوعيني الذين وضعوا أعاملهم ضمن مهمة إثنوغرافية وعلمية .له مجموعة من ُ
السهوب السوريّة وصيادي السمك يف طرطوس ،وهي محفوظة يف
خالل إقاماته املتع ّددة بني بدو ُّ
مجموعة املكتبة الرشقية يف بريوت.
إت ّبع هرني شارل عادات صح ّية صارمة ونظا ًما غذائ ًّيا دقيقًا ،ومثّل صورة الرجل الريايض املثايل
وواح ًدا من الرواد القالئل الذين كشفوا للبنانيني عن متعة التزلج وعن كنز «الذَّهب األبيض».16
توضح الصور املوجودة عىل خلفية مجموعة فؤاد دبّاسُ ،متعة التزلج وملحمة املجموعة البطول ّية
التي ترافقه :الدورات التدريبية ،التزلج املتع ّرج ،عمليات الهبوط وغريها من اإلنجازات ،الحبال
رشي ،فريق الصيادين اللبنانيني ،قمة
وملجأ «عني عطا» ،األطفال اللبنانيون وهم يتزلجون يف ب ّ
جبل صنني ،ومنظر الخط الساحيل لبريوت ،منقار النرس ،قرنة شهوان ،سريك األرز ،بعض األصدقاء،
وأخ ًريا الراحة املنشودة يف املبنى القباين ديث يجتمع مسؤولو املفوضية الفرنسية.
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عائلة مد َّور
تحتضن املؤسسة العربية للصورة مجموعة مد َّور التي تضم صو ًرا عائل ّية التقطت عىل مدى
ثالثة أجيال ،من أوائل العرشينيات إىل أواخر الستينيات .متثل هذه الصور قصة حياة بعض أفراد
العوائل ،وهي شاهدة عىل األنشطة الرتفيهية للربجوازيّة املرشقيّة ذات السمة الغربيّة التابعة
لتلك الحقبة .تتنوع الجغرافيا الصورية بني شبكة مدن عثامنية مثل اإلسكندرية وبريوت ودمشق
وسمرينا ،باإلضافة إىل مسرية رحالت يف أوروبا .تشمل املوضوعات املص ّورة جلسات عشاء ،اجتامعات
عائلية ،سفرات ،نزهات يف السيارة ،رحالت صيد ،زيارة مواقع أثريّة (بعلبك) ،رحالت إىل شاطىء
البحر أو ألعاب كرة املرضب.
يأيت الجيل األول من الصور الفوتوغرافية من جهة األمهات :عائلة باوليتي-زلوم ،إيطاليون من
ليفورنو من أصل مرشقي يعيشون بني اإلسكندرية وبريوت .إن صاحب الصور األقدم مجهول
الهوية ،ولكنه عىل األرجح أخ للعائلة (ألربتو أو غويسيبي) لجولييتا زلوم ،الجدة األكرب املولودة
تحت كنية باوليتي ( .)1978-1896كانت الكامريا األوىل مصنوعة من الخشب وقابلة للطي ،تبعتها
مناذج أخرى من بينها كوداك.
إحدى بنات هذه األخرية ،جيوفانا مد ّور التي ولدت بكنية باوليتي-زلوم ( ،)1913-1985هي التي
حملت بني يديها الجهاز الفوتوغرايف ( 35 Leica IIملم) من أجل توثيق حياة العائلة ،تحدي ًدا
عندما استق ّرت يف سد البورشية (املنت) يف الثالثينيات مع أختها التوأم مارينيال ،واللتان تزوجتا من
الشقيقَني جان وجورج مد َّور .باإلضافة إىل العديد من صور الرحالت ،تربع يف التقاط الصور وغال ًبا
ما صورت شقيقتها مارينيال يف مناظر ريفيّة.
ماريو مالك مد ّور ( ،)1938-2011هو ابن جورج ومارينيال ،الجيل الثالث الذي يلعب دور «املصور
العائيل» .املهندس امليكانييك ،هو عاطفي ،فضويل وبارع ،أكرث اهتام ًما يف أداء األشياء من األشياء
نفسها .هواياته كثرية :التصوير الفوتوغرايف ،الغطس ،صنع النامذج ،السيارات ،امليكانيكا ،راديو
الهواة ،املالحة ،األسلحة ،إلخ .لقد احتفظ بجميع الكامريات التي تراكمت عىل مدى عدة أجيال.
ستكون كامريته املفضلة يف أول ظهور له هي «  ،»6 × 6 Rolleiflexإىل أن استعمل الحقًا كامريا
« 35 Pentaxملم» ،ثم « 8 Bolexملم»…
توسع الفعل الفوتوغرايف ليصبح نشاطًا ترفيه ًّيا ،وغال ًبا استكشاف ًيا ،شعريًا أو تجريب ًيا ،ما جعله
معهّ ،
يخرج من قيود تصوير الوجوه (األرسة واألصدقاء ،والحيوانات األليفة) أو ذكريات العائلة .يلعب
ماريو يف املواضيع املص ّورة ،يجسد وجوه أقاربه يف لقطات مقربة ،ويأخذ الكثري من الصور الذات ّية.
جريء ،هو يستبدل عينيه بالكامريا ويحفز ،بال هوادة ،يف وقت العمل .توضح أوراق االتصال هذه
القصة ،مع عرض التسلسل الكامل للطلقة .له سلسلة توثيق برمانا يف مباراة للتنس يف عام 1958
(أثناء الحرب األهلية) التي شارك بها صهره سليم شقري .سلسلة أخرى تعكس اهتاممات أخرى
أكرث تحدي ًدا :الزهور (التصوير الكيل) واألبراج الكهربائية والسيارات والصديقات...
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مجموعة فؤاد دبّاس للصور
مجموعة فؤاد دبّاس للصور هي مقتنيات فوتوغرافيّة تض ّم أكرث من  30ألف صورة
من منطقة الرشق األوسط – تحدي ًدا من لبنان ،سوريا ،فلسطني ،مرص ،وتركيا –
تعود إىل الحقبة املمت ّدة بني  18٣0وستينيّات 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 تجسيم ّية (سترييوسكوب ّية) ،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.
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