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مركز للوثائق الفوتوغرافية يف املكتبة الشرقية للقديس يوسف
إعادة تأهيل وحفظ تراث اليسوعيين يف القرن الـ19
"النهار"

ّ
وقع رئيس جامعة القديس يوسف
األب س� �ل� �ي ��م دك� � � ��اش ال �ي �س��وع��ي
ورئ �ي��س م��ؤس�س��ة ب��وغ��وص�ي��ان ج��ان
ب��وغ��وص �ي��ان إت �ف ��اق ��ًا إلن� �ش ��اء م��رك��ز
للوثائق الفوتوتوغرافية في المكتبة
الشرقية في الجامعة ،مهمته "إعادة
ن �ب ��ض ال � �ح � �ي ��اة" ل � � � � � �� 70000ص� ��ورة
جمعتها أجيال من اآلباء اليسوعيين
منذ ال�ق��رن ال�ت��اس��ع عشر ف��ي بلدان
عدة مارسوا فيها رسالتهم ،أي في
لبنان ،سوريا ،أرمينيا ومصر".
إطاق هذا المركز جاء في مؤتمر
صحافي نظمه الفريقان في قاعة
ليلى تركي في الطابق األرضي من
المكتبة .وف��ي تفاصيل المشروع
ذكر مدير المركز ليفون نورديغيان
أن "إنشاء هذا المركز الذي سيضم
أي�ض��ًا إل��ى ال �ص��ور ت��اري��خ التصوير
ال�ف��وت��وغ��راف��ي ف��ي ال�ش��رق األوس��ط
وك� ��ل م ��راح ��ل ت �ق �ن �ي��ات ال�ت�ص��وي��ر
ممثلة في هذه المجموعة".
ذاكرة وتاريخ

ّ
وعدد نورديغيان مكونات المركز

األب دكاش وجان بوغوصيان خالل توقيع االتفاق.

وتشمل إع ��داد غ��رف��ة م ��زودة نظام
تحكم بالحرارة والرطوبة وبأجهزة
أخ��رى مناسبة .وأك��د أن "الجامعة
وضعت في تصرف المشروع مركزا
بمساحة  100متر مربع في الطبقة
األرض �ي��ة م��ن ال�م�ك�ت�ب��ة ال�ش��رق�ي��ة".
واأله��م وفقًا لنورديغيان "أن يتم
ت�ن�ظ�ي��م م�ج�م��وع��ة ال �ص��ور وت��وف�ي��ر
ال �ح �م��اي��ة ل �ه��ا م ��ن خ� ��ال ال �ح �ف��اظ
عليها ف��ي خ��زائ��ن وعلب ومغلفات
غ�ي��ر أس �ي��دي��ة ،وج ��رد المجموعات

وت��رق�ي�م�ه��ا م��ن أج��ل إدارة وت��وزي��ع
م �ح �ت ��وي ��ات �ه ��ا واس� �ت� �ع� �م ��ال� �ه ��ا ع �ب��ر
األجهزة المناسبة من كومبيوترات
واآلت الكرتونية وتدريب عدد من
الموظفين المتخصصين للغاية".
وح ��دد ال�ب�ع��د ال �ت��رب��وي والعلمي
ل �ل �م �ش��روع وال� � ��ذي ي �ت��رج��م ع�م�ل�ي��ًا
ب ��إن� �ش ��اء" م �ت �ح��ف ص �غ �ي��ر ل �ل �ص��ور
ال �ف��وت��وغ��راف �ي��ة ف��ي ب �ه��و المكتبة
ال�ش��رق�ي��ة ،ح�ي��ث س�ت�ع��رض االآلت
التي ّ
صورها اآلب��اء وإع��داد منصات

(ميشال صايغ)

ل �ع��روض م��وق�ت��ة ف��ي ب�ه��و المكتبة
وتنظيم ع��روض موقتة ذات طابع
ت��راث��ي وإن �ش��اء مكتبة متخصصة
ب��ال �ت �ص��وي��ر ال �ف ��وت ��وغ ��راف ��ي ون �ش��ر
البومات عن المجموعة".
من جهته ،اعتبر بوغوصيان "أن
مشاركة المؤسسة ف��ي المحافظة
ع �ل��ى ه � ��ذا ال � �ت� ��راث ام � ��ر ف ��ي غ��اي��ة
األهمية ،السيما وان الرطوبة كان
لها أثرها الواضح على الصور ،فضا
ع ��ن أن ال �ت �ح �ل��ل أص � ��اب م�ج�م��وع��ة

كبيرة م�ن�ه��ا" .وع��رض ل��واق��ع عمل
ال �م��ؤس �س��ة ال� �ت ��ي ت �ت��وج��ه ل �ل��دع��م
اإلنساني في بلدان عدة منها لبنان
وسوريا ،معتبرًا أن المشروع الحالي
ي�ص�ب��و إل ��ى إدراج ل�غ��ة ع��ال�م�ي��ة من
خال الفن للتحاور بين البشر".
أما رئيس الجامعة األب دكاش
ف � �ق� ��د اع � �ت � �ب� ��ر أن "ل� � �ي � ��س م� �ج ��رد
ت��وق �ي��ع إت� �ف ��اق ب �ي��ن ش�خ�ص�ي��ن أو
ب�ي��ن مؤسستين ب��ل ه��و ل�ق��اء بين
جامعة القديس يوسف ومؤسسة
ب ��وغ ��وص� �ي ��ان ع �ل ��ى ق �ض �ي��ة ت�ع�ن��ى
بمجموعة ص��ور ف��وت��وغ��راف�ي��ة منذ
ال�ق��رن التاسع عشر وال�ت��ي تشكل
تراثًا نقله إلينا عدد من اليسوعيين
ال � �ق� ��دام� ��ى ،ال س �ي �م��ا م �م��ن ك��ان��وا
يمتهنون التصوير ومنهم مارتين
بري واألب يوسف دولور."...
وب �ع��د ش��رح��ه أله �م �ي��ة المكتبة
الشرقية ومحتوياتها في ميادين
ع �ل ��م اآلث � � � ��ار ،األدي� � � � ��ان ،ال� �ت ��اري ��خ،
الجغرافيا ،الفلسفة ،األدب ،الفن،
علم اللغة واإلس ���ام ،أعلن دك��اش
"الحاجة الى إقحام المكتبة الشرقية
ف��ي زم ��ن ال �ع��ال��م ال��رق �م��ي كوسيلة
لرفع من مكانة محتوياتها."...

