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ثقافة وناس

في أرشفة المدن والقرى
من خالل الوثائق المرئية.
هذه المرة ،كانت العاصمة
محور العمل الذي يتألف من
صور تغطي مالمح المدينة

23

العمرانية واالجتماعية
واالقتصادية منذ مطلع
خمسينيات القرن التاسع عشر
وحتى العقد األول من القرن
العشرين

ــاج موثقًا ذاكرة بيروت

إدوار أوبان ( )Edouard Aubinــ عارية في االستديو ،حوالي سنة 1885

الـتـقـطــت فــي اس ـتــديــوهــات بـيــروت
بـ ـ ـه ـ ــدف ال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــق والـ ـتـ ـش ــوي ــق
ل ـل ــزب ــائ ــن األج ـ ــان ـ ــب .وت ـم ـث ــل ه ــذه
ال ـص ــور ن ـمــوذجــا ص ــارخ ــا لـلــرؤيــة
االستشراقية إلى املــرأة في بالدنا،
وب ــال ـت ــال ــي ت ــؤك ــد ص ـحــة الـتـحـلـيــل
الذي أشرت إليه في الفصل الثاني
وواقعيته.
ض ـ ـ ــم ال ـ ـق ـ ـسـ ــم الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث واألخ ـ ـ ـيـ ـ ــر
م ـج ـمــوعــة ص ـ ــور م ـخ ـت ــارة الـتـقــط
معظمها املصورون األجانب سواء

كانوا هواة أو محترفني ،كما التقط
بعضها م ـصــورون محليون .وقد
عمدت الــى تحديد تواريخ الصور
على وجه تقريبي.
تـقــدم لـنــا ال ـصــور امللتقطة مــا بني
ومالمح ملا كانت
 1840ـ  1915رؤية
ّ
عليه املدينة ،وإذا أمعنا النظر اآلن
فــي هــذه الـصــور ،يتبني لنا بشكل
جــازم أن بيروت األمــس انتهت وال
ع ــاق ــة ل ـهــا ب ـمــا ه ــي ع ـل ـيــه ال ـي ــوم.
ل ـق ــد تـ ــم ب ـن ـج ــاح ت ــدم ـي ــر الـنـسـيــج

العمراني املتناسق للمدينة بشكل
شبه كامل ،وشيدت على أنقاضه،
بسواعد ّ
العمال الـفـقــراء ،مدينة ال
عالقة لها بما كانت عليه بيروت،
سابقًا.

صيف 2014

ّ
مقدمة كتاب «بيروت ـ ـ ضوء على
ورق 1850 :ـ ـ ( »1915دار كتب للنشر ـ
الطبعة األولى ـ بيروت )2014

ّ
المصور مجهول
ــ في ساحة البرج،
وتبدو صيدلية
«جبل لبنان» إلى
يمين الصورة،
حوالي سنة 1904

ليدي بونفيس
()Lydie Bonfils
ــ نموذجان للخيال
اإلستشراقي،
حوالي سنة
1890

