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ثقافة وناس

ّ
بعد «الشوير وتاللها ــ سجل
ّ
مصور» ( )2013الذي جاء
ّ
ثمرة جهد توثيقي يغطي
البلدة اللبنانية من العقد
األخير للقرن التاسع عشر إلى

فوتوغرافيا

مطلع الستينيات ،ها هو
بدر الحاج يصدر أخيرًا «بيروت
ـــ ضوء على ورق 1850 :ـــ
( »1915دار كتب للنشر) .ال
يحيد الكتاب عن ّ
هم الباحث

كنز فوتوغرافي من القرن  19بدر الح ـ
بدر الحاج
راودتـنــي فكرة إصــدار هــذا الكتاب
ب ـع ــدم ــا ت ــراكـ ـم ــت فـ ــي مـجـمــوعـتــي
الخاصة صور غير معروفة سابقًا
جـ ــرى ال ـت ـقــاط ـهــا ف ــي بـ ـي ــروت منذ
مطلع خمسينيات ال ـقــرن التاسع
عشر وحتى العقد األول من القرن
العشرين .خالل تلك املرحلة ،حدثت
ت ـط ــورات ج ــذري ــة ف ــي املــدي ـنــة على
كافة األصعدة .لذلك رأيت ضرورة
نشر ما توافر لدي من وثائق مرئية
بواسطة التصوير الشمسي بهدف
القاء مزيد من األضواء على تطور
املدينة العمراني .وعلى الرغم من
ّ
أن م ـع ـظــم املـ ـص ــوري ــن امل ـح ـتــرفــن
ك ــان ــوا ق ــد ال ـت ـق ـط ــوا ص ــوره ــم فــي
ب ـي ــروت م ــن زواي ـ ــا ش ـبــه مـتـقــاربــة،
ّ
إال أن م ــا ن ـشــرتــه ف ــي هـ ــذا الـعـمــل
ُيختلف بعض الشيء عما سبق أن
نشر .وهــذا ،باعتقادي ،ما يتكامل
مــع العمل األكــاديـمــي الــرائــع الــذي
أص ـ ــدره بــالـفــرنـسـيــة ال ــراح ــل ف ــؤاد
دبـ ـ ــاس ت ـح ــت عـ ـن ــوان «مـ ـص ــورون
فــي بـيــروت  1840ـ ( »1918باريس
.)2001
وق ــد استعنت ببعض ال ـصــور من
مجموعة الدباس بهدف إغناء هذا
ال ـع ـمــل ،كـمــا تـعـمــدت نـشــر الـصــور
الـ ـف ــوت ــوغ ــرافـ ـي ــة ف ـق ــط وت ـجــاه ـلــت
استعمال البطاقات البريدية.
ّ
رأيـ ــت أن ن ـشــر ه ــذه ال ـص ــور ال بد
مــن أن يــرافـقــه تقييم لـهــا وتحليل
لبنيتها ،وال ـظــروف الـتــي التقطت
فـيـهــا .لــذلــك قـمــت ب ـشــرح مختصر
ل ــإط ــار ال ـت ــاري ـخ ــي واالق ـت ـص ــادي
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الذي انتجت من خالله .وعلى هذا
األســاسّ ،
قسمت الكتاب الى ثالثة
أقسام هي التالية:
الـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــم األول ه ـ ـ ــو عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارة ع ــن
معلومات مكثفة عن مدينة بيروت
م ـن ــذ م ـط ـلــع الـ ـق ــرن ال ـت ــاس ــع عـشــر
وحتى بدء الحرب العاملية األولى،
حـ ــن دخـ ـل ــت امل ــديـ ـن ــة فـ ــي مــرح ـلــة
م ـخ ـت ـل ـفــة تـ ـم ــام ــا عـ ـم ــا سـ ـب ــق .فــي
خ ــال تـلــك الـفـتــرة ،تشكل النسيج

ال ـع ـمــرانــي ل ـب ـيــروت ال ـتــي تـحــولــت
مــن بـلــدة صغيرة فــي مطلع القرن
ال ـتــاســع عـشــر ال ــى مــديـنــة ُ ضخمة
في مطلع القرن العشرين ق ِّدر عدد
سكانها بحوالي مئة ألــف ونيف،
والــى املرفأ األكثر نشاطًا وحيوية
ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــدي ــن االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
والتجاري ،واملركز التعليمي األول
في سورية.
اع ـت ـم ــدت ف ــي ت ــوث ـي ــق هـ ــذا الـقـســم
ع ـل ــى ب ـع ــض ال ـص ـح ــف ال ـ ـصـ ــادرة
فــي ب ـيــروت خ ــال الـنـصــف الثاني
م ــن الـ ـق ــرن ال ـت ــاس ــع ع ـش ــر ،إضــافــة
الـ ـ ــى م ـ ـصـ ــادر وت ـ ـقـ ــاريـ ــر فــرن ـس ـيــة
وب ــري ـط ــان ـي ــة وأعـ ـ ـم ـ ــال أك ــادي ـم ـي ــة
مختلفة.
ّ
وبــاع ـت ـقــادي أن ه ــذا الـقـســم يضع
ال ـ ـ ـقـ ـ ــارئ ف ـ ــي ج ـ ــو ت ـ ـطـ ــور امل ــدي ـن ــة
العمراني واالقتصادي واتساعها،
وهــو األم ــر ال ــذي دفــع بالعديد من
امل ـص ــوري ــن األج ــان ــب الـ ــى اإلق ــام ــة
ف ـي ـهــا وال ـع ـم ــل ع ـل ــى إنـ ـت ــاج كـمـيــة
ضخمة مــن الـصــور الفوتوغرافية
لـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة وم ـ ـص ـ ــر واس ـ ـط ـ ـن ـ ـبـ ــول
والـ ـ ـي ـ ــون ـ ــان ب ـح ـي ــث فـ ـ ــاق االن ـ ـتـ ــاج
الـبـيــروتــي مــن حيث الكمية انتاج
أي مدينة أخرى في سورية.
أم ــا الـقـســم الـثــانــي فـهــو ع ـبــارة عن
تـقـيـيــم وتـحـلـيــل مل ـض ـمــون ال ـصــور
املنتجة وبنيتها ،التي كــان القسم
األكـ ـب ــر م ـن ـهــا م ــوج ـه ــا الس ـت ـهــاك
الـ ـس ــوق األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة واألم ـي ــرك ـي ــة،
وبالتالي كــان مرتبطًا بمتطلبات
ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق .أضـ ـ ـف ـ ــت الـ ـ ـ ــى هـ ــذا
القسم مجموعة مــن صــور النساء
ال ـع ــاري ــات أو شـبــه ال ـع ــاري ــات وقــد

