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حيث  الشرق،  في  التصوير«  »عاصمة 
الكبار  المستشرقون  المصّورون  فتح 

استديوهات للتصوير«. 
الشرقية في  المكتبة  مت صور  سِّ

ُ
ق

األول يضّم صَوَر  ين، 
َ
منفصل ين 

َ
معرض

الضوء  ط 
َّ
ُيسل حيث   »Portraits»الـ

تفاصيل  مع  معّينة  شخصيات  على 
بعثات  التقطتها  ولباسها  وجهها 
ألبوم  في   

ً
سابقا ُجمعت  اليسوعيين، 

ُسّمَي »Portraits d’Orient« أو »وجوه 
مي 

ّ
منظ إعجاب  القى  الشرق«،  من 

في  مشاركته  ارتأوا  الذين  »فوتوميد« 
أكثر  األلبوم  هذا  ويتضّمن  المهرجان. 
 
ً
ضرورّيا كاَن  لذلك  صورة،   140 من 
نورديغيان  فيقول  بعضها،  اختيار 
إّنهم انتقوا 30 صورة هي األجمل على 
 الصَور تتمّتع بقيمة ال بّد 

ّ
رغم أّن كل
من عرضها.

فّن  في  كثيرون  يسوعّيون  بَرَع 
التصوير، وال سّيما منهم غيوم ويلَيم 
فريجي  دو  وبيار  بوادوبار  وأنطوان 
أصل  من  وجميعهم  شارل،  وهنري 
الشرق  إلى  نظرتهم  لكّن  فرنسّي. 
سائر  عن  جوهرّي  بنحٍو  تختلف 
األوروّبيين  المحترفين  المصّورين 
الذين ُيعيدون تركيب الطابع الشرقي 
في استوديوهاتهم وسط ديكور غير 
المتدّينون،  هؤالء  ويتمّتع  واقعي. 
المهنّية  حياتهم  معظم  قضوا  الذين 
مون لغة البالد 

ّ
في الشرق األدنى ويتكل

والتقاليد  للبيئة  عميق  هم 
َ
ِبف  ،

ً
عاّمة

التي  الشخصّيات  فيها  َنَمت  التي 
هي  وهذه  التصوير.  عدسة  التقطتها 
القيمة التي أضافوها إلى الصَور، والتي 

 وجمااًل.
ً
أكَسَبتها فرادة

فعنوانه  الثاني  المعرض  أما 

إلى  »رحلة  أو   »Voyage en Orient«
منذ  الُتقطت   

ً
صورا ويتضّمن  الشرق«، 

لكّنها  واألسَود،  باألبيض   1864 العام 
لتوثيق  مشروع  ضمَن  بعدها  نت  وِّ

ُ
ل

األدنى.  الشرق  في  اللباسّية  التقاليد 
رسل مصّور إلى منطقتي زوق 

ُ
حينها، أ

بّين 
ُ
مكايل والشويفات اللتقاط صَور ت

ويهدف  المنطقَتين.  ان 
ّ
سك لباس 

األزياء  إحياء  إعادة  الى  المعرض 
 

ّ
 في ظل

ً
التي تختفي سريعا الوطنّية 

التصوير  خالل  من  الحضارات،  تطّور 
الفوتوغرافي، والى تخليد ذكرى ما كاَن 

 بالنسبة إلى الفّنانين«.
ً
جمياًل وخالبا

»الصَور  أّن  إلى  نورديغيان  ويشير 
 ،

ً
يسوعّيا  

ً
تقليدا ل 

ّ
تمث اخترناها  التي 

ولها مكانها العريق والممّيز في تاريخ 
اآلباء  بدأ  حيث  لبنان،  في  التصوير 
اليسوعّيون التقاط الصَور منذ بدايات 
ّن، أْي منذ أواخر القرن التاسع 

َ
الف هذا 

القرن  من  السبعينات  وحتى  عشر 
الماضي«.

ويقول إّن الهدف من المشاركة هو 
»إظهار غنى أرشيف المكتبة الشرقّية 
وأّن  يوسف،  القديس  لجامعة  التابعة 

التصوير.  في   
ً
حقيقيا  

ً
تقليدا للبنان 

وهذه هي القيمة التي تتمّتع بها تلك 
الصَور، فإذا أمعّنا النظر في الشخصّيات 
 
ً
التي َصّورها اليسوعّيون، ال نرى احترافا
 
ً
 في التصوير، َبل نلحظ قَيما

ً
وتخّصصا

فّنية، تاريخّية وتصويرية. فقد أضحت 
مهمة  توثيقية  تراثية،  فنّية   

ً
قطعا

 في التاريخ اللبناني«.
ً
جدا

الشرقية،  المكتبة  معرضا  يستمّر 
من 22 كانون الثاني حّتى 11 شباط في 

غاليري 169 - الصيفي فيلدج.

التابعة  الشرقّية  المكتبة  وضعت 
بيروت،   - يوسف«  القّديس  »جامعة  لـ
ين. عّينة من 

َ
بيَن أيدينا، من خالل معرض

ف من 70 ألف صورة 
ّ
أرشيٍف كامٍل، مؤل

اليسوعّيين  اآلباء  من  أجيال  جمعتها 
من  كجزء  عشر،  التاسع  القرن  منذ 
الشخصّية.  وأبحاثهم  هؤالء  مهّمات 
 لتوثيق 

ً
 قّيما

ً
ل األرشيف مصدرا

ّ
ويمث

اآلباء  فيها  مارس  التي  البلدان  تاريخ 
عملهم الرسولّي )لبنان، سوريا، أرمينيا 
التصوير  تاريخ  عن  فضاًل  ومصر(، 

الفوتوغرافي في الشرق األدنى.
زمننا،  الصَور في  وإلبراز قيمة هذه 
التقت  األرشيف،  هذا  َعرض  وأهّمية 
عن  المسؤول  المدير  »الجمهورية« 
المكتبة  في  التصويري  األرشيف 
القديس  لجامعة  التابعة  الشرقية 
فشّدد  نورديغيان  ليفون  يوسف، 
»فوتوميد«  في  مشاركتهم  أّن  على 
يضّم  »لبنان  بأّن  وتذكيٌر  تأكيٌد 
، عمره من 

ً
 جدا

ً
 قديما

ً
 تصويريا

ً
تقليدا

أْي   ،
ً
عالمّيا التصوير  فّن  انطالق  عمر 

حضنت  وقد  عشر.  التاسع  القرن  منذ 
لتصبح  الجديد  الفّن  هذا  بيروت 

َعدساٌت إلتَقطت أجَمل ُوجوه الشرق

يزخر لبنان ِبقَيم ثقافّية رفعتُه إلى 
مستويات عالمّية. وها هو تاريخ 

شعبه وإرث فنونه ُيدِخالنه مجّدداً 
التاريَخ العالمي من باب الفّن واإلبداع، 

من خالل المكتبة الشرقية التابعة 
لـ«جامعة القّديس يوسف«، وقد 

عرضت ضمن مهرجان »فوتوميد«، 
صَوراً فّنية توثِّق مرحلة جميلة من 

د أّن بيروت واكبت  تاريخ لبنان، تؤكِّ
فّن التصوير منذ بداياته، فغدت 

»عاصمة التصوير« في الشرق، والدليل 
على ذلك وجوٌه سافرت بنا عبر الزمن 

في رحلٍة مشرقّية خاّلبة.

نورديغيان 
لـ«الجمهورية«: الصَور 

استحالت قطعًا مهّمة 
من التاريخ اللبناني

... وعام 1905

»وجوٌه من الشرق«

من تصوير أنطوان بوادبار عام 1906

ميريام سالمة




