أنغام العدسة

صور مختارة من مجموعة فؤاد دبّاس للصور
ٌ

تع ّرف الجمهور األورويب إىل الرقص الرشق أوسطي ألول مرة يف املعرض العاملي
يف باريس يف العام  ١٨٨٩من خالل معرض «شارع القاهرة» الذي ق ّدم عروضاً
موسيقية ورقصة من أداء «العوامل» أو الراقصات الرشقيّات .خالل هذه الحقبة،
لعب املص ّورون الفوتوغرافيون دو ًرا يف صناعة الحلم الرشقي عرب تقديم عروض
ملغ ّنني وموسيقيني وراقصني مرصيني يف استديوهاتهم وتصويرهم.
ُجسد املوسيقى كفولكلور يف مجموعة واسعة من الصور من القرن التاسع عرش
ت َّ
ومطلع القرن العرشين .ويُق َّدم البدو عىل نطاق واسع يف صورة موسيقيي الرشق
النموذجيني ،كام يظهر يف عدد كبري من الصور يف مجموعة فؤاد دبّاس.
ليست املوسيقى نو ًعا من الرتفيه وحسب ،بل هي وسيلة للتعبري عن اإلميان وللتأ ّمل،
عىل ما ت ُظهر صور دراويش املولويّة .ومل تسمح الوسائل التقن ّية للمص ّورين يف ذلك
الوقت بالتقاط اللحظة وتجميد املشهد املتح ّرك الذي يحصل فيها ،لذا فقد عمدوا
والتأن يف تصويرها.
إىل تصميم مشاهد جامدة للرقصات ّ

 ١٢شــباط –  ١٨نيسان ٢.١٦
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«الغناء العريب كام املوسيقى العربيّة مل يج ِر تدوينه .مل يؤ ِّد الف ّنانون أيًّا من األغاين
كل
رصا عىل الذاكرة واإللهام .كان ّ
واأللحان بأسلوب واحد ،وقد اعتمد أداؤهم ح ً
كل م ّرة ،بصيغة جديدة ،حيث يتأث ّر ذلك
أداء ألغنية ،أو لحن معروف ،يأيت ،يف ّ
بأسلوب الف ّنان وطريقة فهمه للّحن .والغناء العريب مثري .فهو يغدو ممت ًعا حني
يصدر م ّمن يتقنه .ويحوي هذا الغناء روح البالد ويتناغم معها ،فيتهادى مداو ًما
بأنغام رتيبة ،ث ّم ينشط فجأة يف حركة صاخبة .وهذا يُحايك شكل مئذنة تنبثق من
1
مسجد مقبّب »*.
راقصات رشق ّيات
مرص ،قرابة ١٨٨٠ – ١٨٧٠

املص ّور :صباح ،غري مؤ ّرخة
حفر مل ّون
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E. Lockroy, “Voyage en Syrie. Mission de M. Renan en Phénicie,” in Le Tour du Monde, 1863, pp.33‑64.
Quote p.47.
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جميع االستشهادات ترجمت من الفرنسيّة إىل العربيّة إليرادها فقط يف دليل هذا املعرض.
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االستشراق والرقص الشرقي:
صورة «العالمة»

شاهد الجمهور األورويب الرقص الرشقي أل ّول م ّرة يف املعرض الدو ّيل بباريس يف  .١٨٨٩أ ّما
الجمهور األمرييك فشاهد ذلك الرقص يف املعرض الدو ّيل بشيكاغو ،يف  .١٨٩٣املعرضان املذكوران
ضم جنا ًحا أطلق عليه «شارع يف القاهرة» ،وقد وصف أحد الصحافيني العروض التي ض ّمها
ّ
الجناح املذكور بالـ«العربدة املوسيقيّة».2
ُسحر جمهور املشاهدين برقص «العوامل» ،الذي ما زالت صورته محفورة يف الذاكرة الجامع ّية.
وقد وصفه جريار دو نريڨال يف مؤلّفه «رحلة إىل املرشق» يف .١٨٥١

رقصة من إحدى «العوامل» يف القاهرة
طباعة عىل ورق بتقن ّية الزالل ،من ألبوم مانسل
تصوير :استديو بونفيس ،قرابة ١٨٩٥ – ١٨٨٠

Julien Tiersot, “Promenades musicales à l’Exposition,” Le Ménestrel, 26 Mai 1889, pp.165-166. 2

ابتكر ف ّنانون ومص ّورون فوتوغراف ّيون نشطوا خالل القرن التاسع عرش ،أمثال استديو بونفيس يف
بريوت ،صور ًة مثاليّة للمرشق .ومن خالل لقطاتهم اإلكزوتيكيّة آنذاك ،تك ّونت صورة «العاملة»،
أو الراقصة الرشق ّية ،وسحرت ألباب الغربيني.
3
ُعرف لقب «العاملة» (جمعها «عوامل») ،خالل القرنني الثامن عرش والتاسع عرش ،حيث أطلق
عىل املغ ّنيات والراقصات يف مرص ،الّلوايت متتّعن بثقافة عالية يف األدب والفنون .وكانت «العاملة»
ت ُدعى إىل منازل األغنياء ،وتُستقبل يف غرفة تجاور جناح الحريم .وكانت تُغ ّني خلف فاصل
خشبي ،هو عبارة عن مرشب ّية ،فتبقى مبنأى عن عيون الرجال .جمهور النساء وحده كان يحق
ّ
له مشاهدة عروض «العوامل» عىل نحو مبارش.
لقب «عامل» ،أو «عاملة» ،يف هذه األيّام ،ال يُطلق فقط عىل الراقصات ،بل أيضً ا عىل من يرافقهم
من موسيقيني ،أكان هؤالء ذكو ًرا أو إناث ًا .وتُقام عروض «العوامل» يف احتفاالت األعراس .جيل
كامل من «العوامل» عاش ،حتى عقد السبعين ّيات ،4يف شارع مح ّمد عيل يف القاهرة.
وصف هرني كاما واندريه ليفيڨر ،اللّذان زارا القاهرة يف العام  ،١٩٥٩الظروف القاسية التي
أحاطت بالحياة اليوم ّية يف اإلسنا (جنوب األقرص) حيث تح ّدر «العوامل».5
«تكاد أحوال السكّان هناك ال تسمح بدفع أتعاب مواهب الـ‹عوامل› .واألخريون
أي مهنة ،فيضط ّرون العتامد حلول
خرباء بالتعابري الجسديّة ،لك ّنهم ال يتقنون ّ
قصرية األمد ،ومراكمة الديون التي تحيلهم إىل عبيد عند دائنيهم .صعوبات
حياة الفقر هذه أ ّدت ،وعىل الرغم من انتشارهم بكرثة يف عهد املامليك ،إىل
تناقص أعداد العوامل يو ًما بعد يوم .إسنا هي مالذهم األخري ،وهي كانت مهدهم،
من دون ّ
شك».
M. (Claude Etienne) Savary, Lettres sur l’Egypte, Où l’on Offre le Parallèle des Moeurs Anciennes 3
& Modernes de Ses Habitans, Où L’on Décrit L’état, le Commerce, l’Agriculture, le Gouvernement
du Pays, & la De xscente de S. Louis À Damiette, Tirée de Joinville & des Auteurs Arabes, avec des
Cartes Géographiques, 1st tome, Onfroi, 1785, p.149. See also: Frédéric Lagrange, Musiques d’Egypte,
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البدو ،الموضوع األمثل
للتصوير الفوتوغرافي

عازفا ربابة من البدو
بطاقة بريديّة

تصوير :استديو بونفيس
النارش األ ّول :دميرتي طرزي وأبناؤه،
قرابة ١٩١٠ – ١٩٠٠

يُشري عدد الفت من الصور يف مجموعة فؤاد دبّاس إىل أ ّن البدو كانوا أكرث الناس يف الرشق
األوسط عالقة باملوسيقى .هل كانوا جميعهم ً
فعل موسيقيني؟ أم أ ّن تلك اللقطات كانت مج ّرد
ربا ساهمت
متثيل أمام الكامريا؟ حياة الرتحال التي عاشوها خارج املدن والبلدات الرئيسةّ ،
يف جعلهم صانعي آالت موسيق ّية ،نظ ًرا لسهولة حصولهم عىل املواد األ ّول ّية لصنع اآلالت،
يفس ظهورهم يف الصور يعزفون عىل
كالخشب ،وجلد املاعز واألغنام وغري ذلك .وهذا ما ّ
مختلف اآلالت املوسيق ّية .لكن مث ّة نظريّة تقول أنّهم كانوا مج ّرد مؤ ّدين ألدوار موسيقيني
يف تلك املشاهد الفوتوغراف ّية ،وهي نظريّة مدعومة بعدد كبري من الصور يبدو فيها حملهم
لآلالت املوسيق ّية خاطئًا.
يف كتابه عن البدو ،املنشور يف  ،١٨١٦يصف مايو رقصاتهم بأنّها حركات ارتجاليّة متواصلة،
تتض ّمن القفز وال َول َولة .ولولتهم التي هي تعبري عن البهجة واألمل ،تتداخل مع أصوات الطبول،
والصنوج ،والدربكّة ،والربابة ،واألعواد .6وهم يرقصون لالحتفال بعرس ،أو مبولد طفل ،أو ختان،
أو كلّام دعاهم مزاجهم للمرح.
املوسيقى التي اقرتنت بالبدو ،هي جزء من فولوكلور املنطقة .وقد أولع الر ّحالة األوروبيّون
بتلك الصور التي تلتقط الرقصات القبل ّية.

F. J. Mayeux, Les Bédouins, ou Arabes du Désert, ouvrage publié d’après les notes inédite 6
de Dom Raphael, sur les moeurs, usages, lois, coutumes civiles et religieuses de ces peuples, Tome 3,
”Paris, Ferra Jeune Librairie, 1816. Mayeux describes the following instruments in his text: “el-Thâr,
”“el-Thâçât,” “es-Sçanaoudj,”“el-Dharabokkéh,”“el-Thambourah,”“er-Rabâbéh.
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الجمعية
الرقص كتعبير عن معاني الرجولة
ّ

يروي الر ّحالة األوروبيّون ،م ّمن حالفهم الح ّظ يف حضور «رقصات بلديّة» ،بأنّهم كانوا محظوظني
املخصصة منها للرجال تحدي ًدا ،طاقة
يف التواجد بني املؤ ّدين .وتظهر الرقصات البلديّة تلك،
ّ
جمعيّة نابضة وول ًعا بالتبجيل.
يف العام ُ ،١٨٧٨دعي الر ّحالة الفرنيس ليون كاهون إىل حضور رقصة «األنصاريّة» خالل إقامته
7
عند بعض األقوام يف سوريا.
«األبناء السبعة لألمري اسامعيل ،متأنّقون بأبهى مالبسهم وممتشقون أفضل
أسلحتهم ،متشابكو األيدي ،يش ّد واحدهم يده اليمنى ،واليد اليرسى ملن يجاوره
تنسل خلف الخصور .ويل ّوح القائد عند ميني الصف مبحرمته ،ويجود بأغنية
ّ
موزونة اإليقاع ،ير ّددها خلفه بتناغم كورس الراقصني ،ويقفزون من ثبات أقدامهم
اليمنى إىل ثبات أقدامهم اليرسى .ويستثري القائد زمالءه من وقت إىل آخر هاتفًا
كل راقص أعىل ما فيه ،فتعلو كعاب جزماتهم ،املزدانة
حاميس ،إذ ذاك يقفز ّ
بكالم
ّ
بثالثة أزرار معدن ّية».
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Léon Cahun, “Les Ansariés,” Le Tour du Monde 38, 1879, pp.369-400

األعىل

رقصة األنصار ّية
رسم من صورة فوتوغرافيّة
لـ ف .ريغامي

األسفل

رقصة بلد ّية ،سوريا
بطاقة بريديّة

النارش :األخوة رصافيان،
بريوت (سوريا) ،غري مؤ ّرخة
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الموسيقى كتعبير عن الوجد الصوفي

أخ ًريا وليس آخ ًرا ،ال ميكن للمرء الكالم عن املوسيقى الرشقيّة من دون الحديث عن دورها
يف االحتفاالت الدين ّية .فالدين يف املرشق هو مصدر فضول للمسافرين األوريب ّيني.
طاملا وصف نارشو البطاقات الربيديّة واللقطات االسترييوسكوبيّة ،املشاهد الواردة يف صورهم،
وذلك بعبارات أوروب ّية وفقرات كتاب ّية مطبوعة عىل خلف ّيات مطبوعاتهم تعطي الرايئ فكرة
عم يُعقد يف الصور من أفعال واحتفاالت .ففي املرشق يَستخد ُم الدين املوسيقى يف شعائره
ّ
وطقوسه ،إن كان ذلك يف الدعوة إىل الصالة ،أو يف القداديس ،أو االحتفاالت الصوف ّية.
وساهمت السياحة يف إيصال رقصات الفتل الصو ّيف إىل العامل الغريب ،الذي فُنت بحلقات الذكر
وبشعائر العبادة اإلسالم ّية .وتجمع حلقات الذكر ،بأنشوداتها وأشعارها ،املؤمنني وتو ّحدهم.
وت ُحيي الطريقة املولويّة الصوفيّة حلقات الذكر ،عرب مامرسة رقصات الفتل الصو ّيف .ت ُعرف
هذه الرقصات بفتالت الدراويش.
ال يوجد يف مجموعة فؤاد دبّاس سوى صور قليلة لدراويش املولويّة .لكن ليس مث ّة من صور
فصلة عن رقصاتهم .مل تكن تقن ّية التصوير ،خالل حقبة نشاط استديو بونفيس،
تعطي فكرة ُم ّ
قادرة بعد عىل التقاط اللحظة وتجميدها .للتعويض عن ذلك ،اعتمد املص ّورون خلف ّيات
حياديّة ملشاهدهم ،وألبسوا الدراويش كسواتهم االحتفال ّية :عباءة بيضاء فضفاضة بال أكامم،
سرتة طويلة بأكامم ،حزام ،وعباءة سوداء (خرقة) تُزع قبل أداء الفتل .كام يرتدي الدرويش
أحيانًا ل ّبادة ،إضافة إىل عاممة ملفوفة حول رأسه.8

Schimmel, Annemarie. Mystical Dimensions of Islam. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 8
1975, p.325.

دراويش املولويّة
بطاقة بريديّة

النارش األ ّول :مجهول ،بال تاريخ

مايند ذي غاب
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مجموعة فؤاد دبّاس للصور
مجموعة فؤاد دبّاس للصور هي مقتنيات فوتوغرافيّة تض ّم أكرث من  30ألف
صورة من منطقة الرشق األوسط – تحدي ًدا من لبنان ،سوريا ،فلسطني ،مرص،
وتركيا – تعود إىل الحقبة املمت ّدة بني  1860وستينيّات القرن العرشين .تك ّونت
املجموعة عىل مدى عقدين من الزمن ،حيث أنشأها رجل كان شغوفًا بتكوين
املجموعات ،هو فؤاد سيزار دبّاس ( ،)2001-1930الّذي آمن بأه ّميّة جمع
وحفظ الصور كوسيلة للحفاظ عىل الرتاث الثقايف.
ت ُحفظ وت ُعرض املجموعة يف متحف رسسق بفضل عائلة دبّاس ،وهي تتألّف
من بطاقات بريديّة وصور مناظر تجسيم ّية (سترييوسكوب ّية) ،باإلضافة إىل صور
متقادمة مطبوعة بتقنيّة الزالل ورسومات بتقنيّة الحفر وكتب ،جميعها تتعلّق
مبنطقتنا .وتشكّل هذه املجموعة ،مبواصفاتها اإلسترشاق ّية والنمط ّية التجاريّة ،جز ًءا
املحوري الذي لعبه
مهم من مجموعة متحف رسسق ،وهي ت ُيضء عىل الدور
ًّ
ّ
التصوير الفوتوغرايف يف تط ّور الفن الحديث يف لبنان.

متحف نقوال إبراهيم رسسق
شارع مطران ّية الروم األورثوذوكس
األرشف ّية ،بريوت ،لبنان
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