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وهـنــري فوكس تالبوت ،هيبوليت
بــايــار ،هنري لو سيك ،ماكسيم دو
كان ،أوغست سالزمان ،وغوستاف
فلوبير ...يرى املرء في صور هؤالء
عن شرق املتوسط وجنوبه العربي-
ال ـع ـث ـمــانــي ،ال ـن ـظ ــرة االس ـت ـع ـمــاريــة
الـتــي تــرفــض رؤي ــة الـحـيــاة الـشــرق-
متوسطية ،وكذلك ممارستها دور
امل ـســوغ الـفـكــري السـتـعـمــار فرنسا
للمنطقة.

ّ
مـ ــن ه ـ ــذا املـ ـنـ ـظ ــور امل ـخ ـت ـص ــر ،فـ ــإن
ه ــذا امل ــؤل ــف ـ ـ ـ وف ــق ال ـكــاتــب دوم ــا ـ ـ
يبحث نقديًا في إنتاج الصور عن
امل ـن ـط ـقــة ف ـك ــري ــا وغ ـي ــر ذلـ ـ ــك .ل ــذل ــك،
ّ
ّ
ف ــإن ال ـكــاتــب ي ـشــدد عـلــى أن مؤلفه
يتعامل نقديًا مــع انـعــدام االهتمام
بالتصوير األهلي في كل من مصر
ولبنان وفلسطني (العثمانية) بني
ً
بناء على ذلك،
عامي  1860و.1910
فإنه يحاول التعامل مع التصوير

الشخصي (ال ـبــورتــريــه) كممارسة
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وت ـ ـشـ ــريـ ــع اج ـت ـم ــاع ــي
وتـ ـكـ ـثـ ـي ــف لـ ـلـ ـتـ ـح ــول االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
السياسي .ينظر املؤلف عبر الصور
وإلـ ـيـ ـه ــا «ب ـ ـهـ ــدف ق ــراء تـ ـه ــا ك ـن ـتــاج
ح ـس ــي وإبـ ـ ــداعـ ـ ــي ،وكـ ــذلـ ــك ك ـتــأمــل
اسـتـفــزازي لطبيعة التصوير على
نحو عام».
مبادئ التصوير العربي  -العثماني
ً
ـ ـ ـ يـ ـ ـ ــورد الـ ـكـ ـت ــاب ـ ـ ـ تـ ــؤكـ ــد أوال أن
التصوير بمجمله يعبر عن عالقات
ّ
اج ـت ـمــاع ـيــة ،وث ــان ـي ــا أن الـتـصــويــر
ف ــي ال ـعــالــم ال ـعــربــي-ال ـع ـث ـمــانــي هو
ذو ت ــأثـ ـي ــر ي ـس ـت ـم ــر إل ـ ـ ــى م ـ ــا ب ـعــد
ال ـصــورة ( .)afterimageأخ ـي ـرًا ،هذا
ّ
ب ـص ـف ـت ــه امل ـص ـط ـل ــح األخ ـ ـي ـ ــر ،فـ ــإن
ال ـب ــورت ــري ــه م ــوض ــوع م ـ ــادي يعمل
على مستويات ذات حدود مشتركة
تعبر عن الحياة واملستوى الكامن
اللذين استثنيا مــن الـظــاهــري .لــذا،
فعند وضع التصوير العربي ضمن
النسيج الرأسمالي واأليديولوجيا
وال ـ ـت ـ ـغ ـ ـيـ ــر االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي وت ـش ـك ــل
الـطـبـقــات وب ــرام ــج ال ــدول ــة ،يمكننا
عـ ـن ــدئ ــذ فـ ـه ــم الـ ـ ـص ـ ــورة عـ ـل ــى أن ـه ــا

تعبير عن عالقات اجتماعية.
لننظر اآلن إلى البورتريهات املرفقة
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــرض ون ـ ـظـ ــرة امل ــؤل ــف
إليها.
ال ـص ــورة رق ــم ( )1الـتـقـطـهــا صـبــاح
وت ــوالـ ـيـ ـي ــه فـ ــي مـ ــدرسـ ــة ع ـل ـي ــا فــي
ب ـغــداد ،تتطابق مــع ص ــورة سابقة
التقطت في مدرسة مدينة بورصة
ل ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــن م ـ ـ ــن دمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــق .الـ ـ ـط ـ ــاب
يـظـهــرون دوم ــا عـلــى نـحــو م ــزدوج،
ّ
ولباسهم مدرسي يوحي بتطلعهم
إل ــى أن يـصـبـحــوا أف ـنــديــة .نظرتهم
مـصــوبــة دوم ــا إل ــى األم ـ ــام ،ويظهر
ً
جسمهما كامال ،من الطربوش إلى
الـحــذاء ،ويقفان في حالة انضباط.
بمقارنة الـصــورة املــرفـقــة واألخ ــرى
ال ـ ـ ـ ــواردة ف ــي املـ ــؤلـ ــف ،ال ت ـظ ـهــر أي
تباينات إثنية أو مذهبية أو قبلية.
الـطــاب جميعهم متطابقو املظهر
عـلــى نـحــو مـتـكــامــل ،وه ــم ج ــزء من
ن ـتــاج الـتـعـلـيــم الـعـثـمــانــي والـبـنـيــة
التحتية والنتاج املعرفي العثماني.
الـ ـتـ ـع ــاون بـ ــن املـ ـص ــوري ــن وم ـن ـهــم
جـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــي ص ـ ـ ــاب ـ ـ ــونـ ـ ـ ـج ـ ـ ــي وداود
صـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــي وخ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل رعـ ـ ـ ــد
وكـ ــري ـ ـكـ ــوريـ ــان وفـ ـ ـت ـ ــال وغـ ـي ــره ــم،
ف ــي مـخـتـلــف مـ ــدن شـ ــرق امل ـتــوســط
وجـ ـ ـن ـ ــوب ـ ــه ،الـ ـع ــرب ــي-الـ ـعـ ـثـ ـم ــان ــي،
أي الـ ـ ـق ـ ــدس وب ـ ـ ـيـ ـ ــروت وال ـ ـقـ ــاهـ ــرة
واإلس ـ ـك ـ ـنـ ــدريـ ــة واسـ ـطـ ـنـ ـب ــول ك ــان
قــائ ـمــا .ه ــذا م ــا يـظـهــر ف ــي مختلف
الصور ،لكن يظهر أيضًا االختالف
ف ــي ال ـت ـك ــوي ــن ب ــن مـ ـص ــوري ش ــرق
امل ـتــوســط وج ـن ــوب ــه ،أي ف ــي مـصــر.
ص ـ ــور ص ــاب ــون ـج ــي وك ــريـ ـك ــوري ــان
ت ـع ـكــس م ـح ـل ـيــة الـ ـب ــورت ــري ــه حـيــث
يرتدي األشـخــاص اللباس املحلي.
ّ
وفــي الـصــورة الثانية ،فــإن املصور
يــؤكــد لـلـنــاظــر ع ــدم رف ــض الـلـبــاس
«اإلفرنجي» الذي ترتديه املرأة.
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــورة ( )2لـ ـ ـص ـ ــاب ـ ــونـ ـ ـج ـ ــي
وك ـ ــريـ ـ ـك ـ ــوري ـ ــان ب ـ ــن عـ ــامـ ــي 1880
و ،1890تـ ـظـ ـه ــر االخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاف ب ــن
م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ّـوري ش ـ ـ ـ ــرق امل ـ ـ ـتـ ـ ــوسـ ـ ــط ،أي
س ــوري ــا وج ـن ــوب ــه ،وامل ـق ـص ــود هنا
ال ـق ــاه ــرة واإلس ـك ـن ــدري ــة ف ــي مـصــر،
أي ب ــن صــابــون ـجــي وك ــري ـك ــوري ــان
م ــن جـهــة وص ـب ــاح وف ـت ــال م ــن جهة
أخــرى .فالرجل وزوجــه البيروتيان
يـ ـش ــددان ع ـلــى ان ـت ـمــائ ـه ـمــا املـحـلــي
بارتداء اللباس الخاص بمنطقتهما
(أفندية) مقارنة بالصور الشخصية
الـ ـت ــي ال ـت ـق ـط ـهــا صـ ـب ــاح وفـ ـت ــال فــي
م ـ ـصـ ــر ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـظـ ـه ــر األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص
مرتدين مالبس أوروبية (إفرنجية).
ال ـصــورة ( )3لـجــواد الحسيني ،من
ت ـص ــوي ــر ك ــري ـك ــوري ــان ف ــي ال ـق ــدس،
تـ ـعـ ـك ــس اه ـ ـت ـ ـمـ ــام املـ ـ ـص ـ ــوري ـ ــن فــي
فلسطني ،ومنهم الخالدي وشاهني
وج ــوه ــري ــة ،ب ـت ـصــويــر امل ـس ــؤول ــن،
بما يعكس روايــة للتاريخ الوطني
والتاريخ املحلي.
الـصــورة ( )4الـعــائــدة لـجــورج تابت
مــن ب ـيــروت ،لـفـتــاة مــن لـبـنــان تظهر
من دون غطاء الرأس (طرطير) الذي
تــرتــديــه امل ــرأة فــي ال ـصــورة السابقة
لها حيث يطغى اللباس فيها على
امل ــرأة .أمــا ص ــورة الـفـتــاة اللبنانية،
فـ ـتـ ـظـ ـه ــر ش ـخ ـص ـي ـت ـه ــا ولـ ـب ــاسـ ـه ــا
ً
احتفاء بعيد
األبيض الــذي ترتديه
الفصح ،وهــو تقليد كــان سائدًا في
لـبـنــان وفـلـسـطــن .إضــافــة إل ــى ذلــك،
ّ
فــإن هذه الصورة التقطت في منزل
الـفـتــاة ولـيــس فــي اس ـتــوديــو ،أي أن
الفضاء االجتماعي ظــاهــر فــي هذه
الصورة.
الصورة ( )5من تصوير كريكوريان
ويـظـهــر فـيـهــا ف ــادي أف ـنــدي وابـنـتــه
م ــري ــم وابـ ـن ــه م ــوس ــى .ت ـع ـكــس هــذه
الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة ال ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــاة الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة

والعائلية لفادي أفندي من العائلة
امل ـق ــدس ـي ــة املـ ــرمـ ــوقـ ــة ،أي ال ـع ـل ـمــي،
وه ــو ك ــان م ــن ب ـيــروقــراط ـيــة الــدولــة
ال ـع ـث ـمــان ـيــة وعـ ـضـ ـوًا ف ــي بــرملــان ـهــا
وم ـحــافــظ ال ـق ــدس ب ــن عــامــي 1906
و.1909
الصورة ( )6التقطها محمد صادق
بــي عــام  1880لشيخ مسجد النبي
ف ــي امل ــدي ـن ــة املـ ـن ــورة ش ــوك ــت بــاشــا
واث ـن ــن م ــن اآلغـ ــا ،أي ك ـبــار ال ـخــدم،
ّ
إل ــى يمينه وي ـس ــاره .يـحــلــل الكاتب
الـ ـص ــور ب ــالـ ـق ــول .م ـق ــارن ــة ب ـص ــورة
أخــرى لألشخاص الثالثة ،فإن هذه
تفتقر إلى وضعية الجسد وتعبيره
اللذين ينقالن وقارًا ومنزلة رفيعة.
هـ ـن ــا ي ـظ ـه ــر ش ــوك ــت ب ــاش ــا بــاه ـتــا
ويفتقد جسده إلى الدينامية ،وفي
الوقت نفسه تعكس الصورة عالقة
امل ـلــك بــالـعـبــد (ال ـخ ـص ــي) ،أي مــاك
عبيد ،ال غير.
الـصــورة ( )7تعود ملصور مجهول،
وهـ ــي لـ ـل ــواء إب ــراهـ ـي ــم رفـ ـع ــت أم ـيــر
املـحـمــل امل ـصــري ع ــام  .1908ظهرت
فـ ـ ــي م ـ ــؤل ـ ــف «مـ ـ ـ ـ ـ ــرآة الـ ـ ـح ـ ــرم ـ ــن أو
الرحلة الحجازية» ،وتعكس املوقع
ال ـع ـس ـك ــري والـ ـسـ ـي ــاس ــي ل ـل ـج ـنــرال
املصري.
ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة ( )8واألخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة مل ـص ــور
مـجـهــول تـعــود لـعــون الــرفـيــق باشا
أمـيــر مـكــة املـعـفــى مــن مـنـصـبــه .لكن
ل ـبــاســه ،وت ـحــدي ـدًا ع ـبــاء تــه امل ـطــرزة
ال ـت ــي تـغـطــي األوسـ ـم ــة الـعـثـمــانـيــة،
واملــوقــع املـتـقــدم لسيفه ذي الحجم
األك ـبــر مــن املـعـتــاد ،عـنــاصــر تعكس
موقعه وانتماءه.
ن ـن ـه ــي ع ــرض ـن ــا امل ـخ ـت ـص ــر ل ـك ـتــاب
تـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوز م ـ ـح ـ ـتـ ــويـ ــاتـ ــه املـ ـس ــاح ــة
املمنوحة ألي عــرض بتأكيد بعض
ّ
الـحـقــائــق منها أن حــرفــة التصوير
أو فـ ــن ال ـت ـص ــوي ــر ب ـ ــدأ فـ ــي مــرح ـلــة
ال ـت ــوس ــع االس ـت ـع ـم ــاري ف ــي جـنــوب
امل ـتــوســط وش ــرق ــه .وع ـلــى ه ــذا ،فــإن
الـ ـ ـص ـ ــور ال ـ ـتـ ــي ال ـت ـق ـط ـه ــا الـ ـس ـ ّـي ــاح
واملـ ـسـ ـتـ ـش ــرق ــون ت ـع ـك ــس ن ـظــرت ـهــم
األيديولوجية للمنطقة وشعوبها،
م ـمــا شـ ـ ّـوه صـ ــورة ش ـع ــوب املـنـطـقــة
لـ ـ ـ ــدى م ـخ ـي ـل ــة األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن .وم ــن
هـنــا ،تــأتــي بعض نـقــاط أهمية هذا
املـ ــؤلـ ــف املـ ــوسـ ــوعـ ــي ألنـ ـ ــه ي ـت ـن ــاول
ّ
مصوري اإلقليم
بالبحث والتحليل
وأعـ ـم ــالـ ـه ــم ،وكـ ــذلـ ــك م ـح ـب ــي جـمــع
الصور ونــاشــري املجالت املصورة.
ّ
لذلك ،نــرى الكاتب يركز على صور
الـبــورتــريــه الـعــائــدة ملـصــوريــن عرب
وأرمن في اإلمبراطورية العثمانية.
وفــي هــذا املــؤلــف ،نعثر على أعمال
اس ـت ــدي ــوه ــات ل ــم ت ـكــن م ـعــروفــة من
قبل منها الـعــائــدة لعبد الـلــه فرير،
وبـ ــاس ـ ـكـ ــال ص ـ ـبـ ــاح ،وخ ـل ـي ــل رعـ ــد،
وغ ــراب ــد ك ــريـ ـك ــوري ــان ،إض ــاف ــة إلــى
أعـمــال بعض ال ــرواد ومنهم جــورج
ولـ ــويـ ــس ص ــاب ــونـ ـج ــي ،واألخ ـ ـ ـ ــوان
كوبا ،ومحمد صادق بي ،وإبراهيم
رفعت باشا .كما يظهر املؤلف الدور
الطليعي الذي مارسه التصوير في
خلق املجتمعات العربية الحديثة
في فلسطني وسوريا ومصر ولبنان
فـ ــي نـ ـه ــاي ــات ال ـ ــدول ـ ــة ال ـع ـث ـم ــان ـي ــة،
واضـ ـع ــا حـ ـ ـدًا ل ـل ـن ـظــرة األوروبـ ـ ـي ـ ــة-
املركزية للمنطقة وتطورها.
امل ـ ـج ـ ـه ـ ــود ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــذي وظـ ـف ــه
ال ـك ــات ــب ف ــي هـ ــذا امل ــؤل ــف ،يـنـعـكــس
ف ـ ــي م ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن املـ ـ ــراجـ ـ ــع ال ـت ــي
استخدمها ومنها املجالت والصور
ال ـعــائــدة إل ــى عــائــات واملـحـفــوظــات
امل ــوزع ــة ف ــي مـخـتـلــف امل ـك ـت ـبــات في
أكـثــر مــن بـلــد ،إضــافــة إلــى الصحف
وال ـك ـتــب امل ـص ــورة املـتـخـصـصــة في
املادة.
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