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  قراءات
  بالعربية كتب

 
 

  1948 – 1850 مغايرة لقطات
  فلسطين يف املبكر احمللي التصوير

  
  نصّار عصام

  .صفحة 191. 2005 القطان، احملسن عبد مؤسسة: الله رام
   

 فلسطين يف التصوير مارس أو عمل من جلميع شامل تاريخ كتابة بصعوبة نصّار عصام اعتراف من الرغم على
 حتت مؤخراً وصدر االعتراف، هذا تضمن الذي كتابه خالل من الصعوبة هذه مقدار من فعالً  تملّل فإنه ،)71 ص(

 وعلى اخلاص، جمهوده على معتمداً ،"فلسطين يف املبكر احمللي التصوير: 1948 – 1850 مغايرة لقطات" عنوان
 بلغت أوضاع وهي. اكتنفته التي األوضاع وسط وسعه باذالً التاريخ، هذا إىل املوجهة السابقة اإلضاءات جمموع

 بالضياع، بكامله شعباً  فهددت عقود، امتداد على الشام، بالد أرجاء من أي يف تبلغه مل ما والشدة القساوة من
  .تزل وملّا باالبتالع، وأرضه

 ال الفوتوغرايف، بالتصوير يختص فيما فهي، األصول، بتوفر رهن معروف هو ما على التاريخ كتابة كانت وإذا
 الزماً  شرطاً  تاريخي، بحث أليّما الضرورية، العناصر توفير يبدو ما بقدر ألنه. الواقع يف إنما املبدأ، يف تشذ

 نظراً  عديدة، عقبات خوّاضه طريق على يضع أن من بد ال الفلسطينية، احلالة يف فإنه، مُرْضية، بمحصلة للخروج
 بمآسي واألحفل واحلايل، الغابر القرنين يف البشرية شهدته ما أطول تعتبر التي واألحداث احلروب سلسلة إىل

. الوطنية والهوية باجلذور والتمسك األرض، استرجاع وإرادة باملقاومة، املقابل، ويف.. والتشريد واالقتالع الترحيل
 خضم يف للتبدد وإمّا تشتت، وما مَْن مع للتشتت، إمّا جتميعها املفترض املعطيات تعرض من كله هذا عن جنم وما
  .والطغيان االستيطان من جارفة وموجات أهوال، من تعاقب ما

 التصوير نصيب من كان الذي اإلهمال إىل يعود عام عربي طابع ذو أولهما: سببان كله ذلك إىل يضاف
 بالطمس، فلسطين يف عربي هو ما كل ويهدد هدد، الذي الصهيوين باملشروع خاص وثانيهما الفوتوغرايف،

  .مالحمها وتبيان غوامضها، جالء إىل نصّار انصرف التي التصوير يف احمللية املساهمة ذلك يف بما واحملو،
 بعصر يرتبط هنا، الدراسة موضوع التحديد، وجه على فلسطين وإىل منطقتنا، إىل التصوير دخول أن خاف وغير
 القبضة فيها تتراخى راحت وبحقبة واالستعمار، التوسع مظاهر فيه وتوالت أوروبا، يف والتقنية العلم فيه تطور

 اإلصالحية العثمانية بالتنظيمات ارتباطها عشر، السادس القرن منذ املنطقة هذه يف حتكمت التي العثمانية
  .وطأتها حتت ترزح اإلمبراطورية كانت التي واحلروب األزمات إثر يف صدورها املتعاقب

 اخللفية، هذه رسم يف األميركية، املتحدة الواليات يف براديل جامعة يف التاريخ يُدرّس الذي وهو نصّار، أجاد وقد
 مدفوعين العامل، من العثماين الصوب هذا إىل يتدفقوا كي األوروبيين أمام الباب انفتح كيف مُبيِّناً مقدمته، يف

 حلداثةا مظاهر من مظهراً بصفتها التصوير، صنعة نشأة الفلسطيني اجملتمع استقبل وكيف بالشرق، بافتتانهم
 الفوتوغرايف التصوير تمثيل لكيفية تاريخية قراءة إىل ثم، من لينتقل،. ككل الشام بالد يف تشيع أخذت التي

 التصوير إىل االلتفات ضرورة من وضعه مبررات يستمد ال مؤلَّف وهو. ملؤلَّفه أساسي كهدف وأهلها، لفلسطين
 العربي املشهد استحضار ضرورة من أيضاً بل أحدهم، وَصْف حد على" للفنون الفقير النسيب" باعتباره فحسب،

 الحت التي اليهودية الدراسات تعكس ال اللذين العدسة، وأمام وراء املتجلي الفلسطيني العربي والدور الفلسطيني،
  .القبيل هذا من شيئاً عكست إذا هذا. لهما باهت ظل سوى فلسطين يف الثامن الفن عن وتلوح

 بيريز، نيسان اإلسرائيلي الباحث كتاب إىل نظرة سبق، فيما ألقي، أن الفوتوغرايف، بالتصوير كمهتم يل، تسنى وقد
" القدس" عثمان، كولين كتاب وعلى ،)2000 سنة" (إسرائيل أرض يف الفوتوغرايف التصوير على عام مئة"
 يدينون الذين املصورين شجرة على اطلعت كما). 1999 سنة لبنان يف طبع بالفرنسية، غارنيه، منشورات(
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 أعدها التي األطروحة صفحات يف غارابيديان، أساي القدس، يف األرمني البطريرك إىل املهنة أصول بتعلمهم
 اجلامعة يف األوسطية، والشرق العربية الدراسات مركز من الفنون يف ماجستير لنيل ميللر ديكنسون األميركي

 يف الفوتوغرايف التصوير تطور يف األرمن دور على الضوء خاللها من سلّط وكان). 1981( بيروت يف األميركية،
 فلسطين، عموم يف التصوير حرفة بتاريخ اإلملام أجل من نصّار بذله الذي اجلهد أن رأيت إنني إالّ. األدنى الشرق
 نحو على املعثورات، ضوء يف باملزيد، يُستكمل أن انتظار يف اآلن، حتى أُجنز بحث أوفى هو فقط، القدس يف وليس
  .فأدسم أدسم مادة املرتقبة والتاريخية االجتماعية للدراسات معه تتوفر
 يف كانت، اجلوار، بالد من سواها يف أو فلسطين، يف سواء التصوير، بداية أن هو شأنه يف خالف ال الذي األمر

 تصوير على الغربي التهافت سياق يف بارزة مكانة احتلت بالذات فلسطين وإن. أميركية ثم ومن أوروبية، أغلبها،
 خال، شبه كمكان األجنبي الفوتوغرايف التمثيل أبرزه الذي الوحيد املكان تكن مل أنها سوى أرضها، لقدسية الشرق،

 أنتجته ما إىل اليوم يتطلع وهو مماثل شعور املرء يعتري أفال. كتابه من األول الفصل يف نصّار أظهره ما على
 وتدمر، واألرز، بعلبك، معامل صوب عشر، التاسع القرن من ما وقت يف تصوّب، وهي بعيد من اآلتية العدسات

 لقطاتها يف تلوح تكاد ال التي احلقبة تلك لصور معاينته حال باإليجاب سيكون اجلواب أن أعتقد احلصر؟ ال للمثال
 أو األثرية، واملباين األعمدة حجم وبين قامته بين الفارق إظهار يف بصاحبها االستعانة يتم فكي بانت وإذا. سحنة

 أو الزائرون املصورون بها صوّر التي الطريقة على ينسرح أن يمكن الشعور هذا ومثل. الدهرية األشجار ضخامة
 يتكرر" موديالت" كـ األشخاص منوالهم، على نسجوا الذين األوائل احملليون ومصورونا األجانب، من املقيمون،

  .متباينة) بوزات( وِضْعات ويف متعددة، تماعيةاج حاالت يف ظهورها
 وإرواء الغربية، السوق ملتطلبات االستجابة يف مفهومة رغبة مدة ساد الذي التصويري االجتاه هذا وراء ويقف

 األوسع احليز الحتضانها بفلسطين األمر يتعلق عندما كثافة يزداد الشعور هذا لكن. واإلكزوين الرومانسي، العطش
 حولت واجلديد القديم العهدين من اللحظات استحضار إىل احلاجة وألن تثبيتها، تواىل التي اإلجنيلية املواقع من

 من واسع حيز مَسْرحة إىل أدت كما. وسدّها إلشباعها، أداة جمرد إىل الصور يف أساساً الضئيل اإلنساين احلضور
 للمشروع الدعاية كانت وربما. البريدية للبطاقات املتتالية اإلصدارات بعد، فيما غذّى، الذي التصويري اخملزون

 املمثِّل الغربي التصويري النتاج يف الثغرة هذه استغلت العامل رأس على كمطرقة وتهوي هوت التي الصهيوين
 الغربي الوعي يف الفلسطينية الصورة تشكيل وإىل ،"شعب بال أرض" فكرة تعميم إىل للنفاذ خاص بوجه لفلسطين
  .املشروع هذا أغراض تخدم التي بالكيفية

 القرن يف صوروا الفلسطينيين إن فلسطين يف احمللي التصوير بدايات فيه تناول الذي الثاين فصله يف نصّار يقول
 ويافا، القدس من بدءاً العشرين، القرن خالل إالّ صنعةً يتحول مل التصوير لكن وهواة، حمترفين عشر، التاسع

 كان ما على الشام، بالد يف التصوير بدايات عرضه لدى ويتساءل. الله ورام حلم وبيت والناصرة حيفا إىل وانتقاالً
 افتتاحه رُجّح الذي صابوجني لداود كان إذا عمّا بيروت، من انطالقاً العثمانية، السلطنة ظل يف ترابط من بينها
 وكنت. صابوجني وجورج) لويس القس أي( لويس باألخوين عالقة ،1892 سنة يافا، يف فوتوغرايف حمترف ألول

 مقالين يف تناويل لدى نتيجة، إىل أتوصل أن دون من ،"النهار ملحق" صفحات على التساؤل هذا إىل سبقته قد
 األسرة هذه تاريخ) 1997 مايو/أيار 10و أبريل/نيسان 19 يف الصادرين 270و 267 العددين يف( متتابعين

 من بمجموعة تزويدي إثر يف وذلك. لبنان يف التصويرية األسر إىل عامة التفاتة سياق يف التصوير حقل يف الرائدة
 يف بل فحسب، يافا يف يصور مل أنه تثبت وهي. داود إىل العائدة الصور من وبعدد باألسرة، اخلاصة الوثائق
 داود بعدسة مأخوذتين فيهما لقطتين مقلبَيْ على حتمل التي الصور هذه خالل من استطعت وقد. أيضاً بيروت
 ،1907و 1903 سنتي يف التقاطهما تاريخ وجورج، لويس شقيقة صابوجني، وفريدا حداد أمين ابن حداد، أللفرد

 مصوري عادة على الصورة، عليها تلصق كانت التي الكرتونة جهتي على وضوح بكل املطبوع املصور وعنوان
 من أتمكن مل لكنني ذلك، كان ومتى اللبنانية، العاصمة يف صوّر أنه أظهر أن استطعت بيروت، أي الزمان، ذلك

 التي األسرة وال الثانية؟ أم األوىل الدرجة من هي هل بمعنى. وجورج لويس مع داود قرابة طبيعة على الدليل إقامة
  .عاماً  28 عن 1908 سنة املبكرة فريدا جدتهم وفاة بعد الدليل لضياع ذلك وسعها يف الصور بالوراثة إليها انتهت

 مزاوالً ) 1999 يناير/الثاين كانون 9 – 357 العدد" (النهار ملحق" يف عنه فكشفت عدت رابع صابوجني اسم
  .املزيد عنه أعلم ال صابوجني فيليب هو" الساعاتية حاووز" حملة يف بيروت، يف التصوير
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 أصلها يعود التي السريانية األسرة هذه لتوزع كنتيجة مانويل، فهو القاهرة، يف إنّما للتصوير، مزاولةً خامسهم أمّا
 صورة غير حيازتي ويف. والهند والقاهرة ويافا وحلب كبيروت عدة، أنحاء يف بكر ديار منطقة يف ديريك بلدة إىل

  .املصرية العاصمة يف بختمه ممهورة استوديو
 بلدة بوابات إحدى وهو اخلليل، باب تشكيل إىل نصّار عصام إشارة هي عندها أتوقف أن أحب التي الثالثة النقطة
 ألصحابها ذاع التي احملالت من جمموعة الحتضانه البلد يف الفوتوغرافيا عامل يف مهماً معلماً القديمة، القدس
 اللبناين األصل ذي رعد وخليل ،)غارابيد وحفيده يوهانس وابنه غارابيد( كريكوريان آل كمحل املهنة، يف صيت
 على ينسحب وإنما القدس مدينة على يقتصر ال أمر وهو. وسواهم تومايان وحنا أرمني، غير عربي مصور وأول

 املصورين أغلبية فيها الكبير بيرا شارع اجتذب التي إستنبول مدينة املثال، سبيل على منها، املدن، من سواها
 طريق استقطب التي بيروت ومدينة. وحوانيته متاجره، من واسع جزء على ويأتي حريق فيه يشب أن قبل الرواد
 ومتري عون، نصر مثل األول الوطنيين املصورين من واسعاً قسماً ما، وقت يف فيها،) اجلمّيزة حملة أي( النهر

 يف صارافيان، وآل ليند، جول واألملاين بونفيس، آل كان حين يف كوڤا، أوكتافيا واملصورة تابت وجرجي فرنيني،
 هذا مثل دمشق مدينة شهدت بدورها. السور وعلى العسكرية، الثكنة وجادة القمح، ميناء على موزعين عهدهم، أول

 أضرمت التي النار ألسنة إليه تمتد أن قبل رامي زقاق يف وذلك جهاتها، من جهة يف التصوير حمال ملعظم التركيز
  .الفرنسي االنتداب على الغضب سورات من سورة يف
 صابوجني جورج شراكة يُظهر نصّار كتاب من 52 الصفحة على نُشر صورة مقلب وهو إليه، النظر لفت أود آخر أمر

 شعارهما وعليها مشابهة بصورة ظفرت حين قبل من فضويل أثارت أن سبق الشراكة فهذه. كريكوريان وغارابيد
 والثاين ببيروت، األول: بمكان يقيم منهما واحد كل مصورين بين الشراكة وحدود مضمون عن فتساءلت. املشترك
 قائمة الشراكة دامت ما حيناً، لشراكتهما ورعد، كريكوريان حالة يف وارد غير التساؤل هذا مثل أن أعني. بالقدس

 من كل بين زمنياً، األسبق إنما األُخرى، التصويرية الشراكة حالة يف أيضاً وارد هو وال مقدسيين، مصورين بين
 وضع بينما. نفسها باملدينة إلقامتهما أي عينه، للسبب إستنبول، يف) Joaillière( وجويار) Sebah( صباح

 ال ومصور صوب، يف المع مصور بين تعاون جمرد الشراكة بهذه املقصود فهل. يختلف وكريكوريان صابوجني
 يقطن التي الناحية يف للتصوير أحدهما انتقال الضرورة استدعت إذا الشام، بالد من آخر صوب يف ملعاناً يقل

  املمكنة؟ التعاون أطر أو أشكال من ذلك سوى أو الكار، يف شريكه فيها
 اللبنة وضع حملية، حرفة أي أوروبية مهنة من يتحول وهو الشمسي، التصوير مسار بتعقبه نصّار فإن وأخيراً
 ال للبلد احلقيقي الواقع ألن وأهلها، وجمتمعها فلسطين على تنصبّ أن يُفترض التي الدراسات قائمة يف األوىل
 العناية من حقهم مصورين من عرفه ما إيفاء يف اجتهد كما. احمللي للتصوير املشتتة التركة سوى يعكسه

 املنطقة إىل العرب املصورين وصول تعذُّر اإلغفال هذا أسباب وأخص. النكبة صور إغفالهم مبرراً واالهتمام،
  .القدس يف اخلليل، باب يف عنها املتقدم الفوتوغرافية

 الذين واألشخاص املؤسسات عداد يف" املصوّر للتراث العربية اجلمعية" اسم نصّار كتاب يف ورد: ختامية حظةمال
  .بيروت يف الكائنة.. للصورة العربية املؤسسة هو والصواب ومعلومات، صوراً زودوه
 بارزاً مكاناً حتتل أن تستحق بالتأكيد، لكنها، والدارسين، الباحثين شهية فتحت ربما نصّار فدراسة العموم وعلى
  .العربي العامل يف الفوتوغرايف بالتصوير املهتمين رفوف على

  يمّين. أ حمسن
  لبناين كاتب

   
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


