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  جمموعة صور واصف جوهرية

  عصام نصار
نشــــــرت مؤســــــســــــة الدراســــــات املقدســــــية مؤخراً 
اجمللـــد األول من مـــذكرات املوســـــــــــيقـــار املقـــدســـــــــــي 
واصـــــــــــف جوهرية. ويغطي هذا اجمللد، الذي يحمل 

القــدس العثمــانيــة يف املــذكرات اجلوهريــة: "عنوان 
الكتــــــاب األول من مــــــذكرات املوســـــــــــيقي واصـــــــــــف 

، والــــــذي حرره ســـــــــــليم "1917-  1904جوهريــــــة، 
تماري وعصام نصار، العقد األخير من فترة احلكم 
العثماين لفلســــــــــطين، ويركز بصــــــــــورة خاصــــــــــة على 

وينتهي مع اســـــــــتســـــــــالم العامين أو األعوام الثالثة التي ســـــــــبقت احلرب العاملية األوىل، 
كانون األول/ديســـــــــــمبر  9القدس للقوات البريطانية ودخول اجلنرال أللنبي املدينة يف 

1917.  
دوّن واصف جوهرية، املوسيقار وعازف العود، يومياته خالل فترة امتدت ما بين 

، ومنح اخملطوطة ألرشــيف مؤســســة الدراســات الفلســطينية يف 1950وســنة  1904ســنة 
ل الســــــــــبعينات، قبل فترة وجيزة من وفاته. وباإلضــــــــــافة إىل اخملطوطة، بيروت يف أوائ

سبعة   صور، وسبعة "ألبومات"املؤلفة من ثالثة جملدات، منح جوهرية املؤسسة أيضاً 
ودفاتر املالحظات،  "األلبومات"دفاتر مالحظات تتضــــــــــمن شــــــــــرحاً للصــــــــــور. وتشــــــــــكل 

، ما يســـــــــــميه جوهرية تاريخ املرتبة بعناية وفقاً للتســـــــــــلســـــــــــل الزمني اللتقاط الصـــــــــــور
فلســـــــــــطين املصـــــــــــور يف أواخر العهد العثماين وفترة االنتداب الالحقة له. وتضـــــــــــم هذه 

صـــــورة التقطتها جمموعة متنوعة من أوائل املصـــــورين الفلســـــطينيين  890"األلبومات"
واألوروبيين، وبينهم حتى مصـــــــــــورون يهود، واختارها جوهرية نفســـــــــــه واحدة فواحدة 

                                                            
)(  :43املصدر.-, no. 18, June 2003, pp. 36Jerusalem Quarterly File 
)(  .(القدس) مدير مشارك، مؤسسة الدراسات املقدسية 
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 عدة عقود. خالل فترة تمتد
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الســــبعة مع املذكرات من ناحية املوضــــوعات، واألشــــخاص،  "األلبومات"وتتطابق 
واألمكنة، واألحداث. ويف الواقع، يحيل جوهرية بين احلين واآلخر قارئ املذكرات على 

املوجودة فيـــــه ورقمـــــه. ومع أن  "األلبوم"، حمـــــدداً بـــــدقـــــة "ألبومـــــاتـــــه"صـــــــــــورة مـــــا يف 
تفتقر يف أحيان كثيرة إىل معلومات حيوية، مثل اســـــــــــم املصـــــــــــور وتاريخ  "األلبومات"

التقاط الصــــــورة، إالّ إن جوهرية كان دقيقاً جداً يف توثيق أســــــماء األشــــــخاص واألمكنة 
الظاهرة يف الصـــور (بل كان أحياناً يضـــيف حكايات ونوادر عن أشـــخاص يظهرون يف 

يراعي التســــلســــل الزمني واملوضــــوعات، الصــــور). وهذا التوثيق الدقيق، املقترن بترتيب 
يجعل جمموعته املصــورة هذه نوعاً من التاريخ الســياســي واالجتماعي املرئي واملفعم 

  باحلياة لفلسطين احلديثة يف فترة حاسمة من تاريخها.
 "ألبومات"إن عملية جمع الصــــور، وخصــــوصــــاً غير الشــــخصــــية منها، وترتيبها يف 

، اجلديد إىل حد ما، كان "التقليد"كانت شـــــــائعة يف القرن التاســـــــع عشـــــــر. ويُعتقد أن هذا 
ترســــــماً خلطى امللكة فكتوريا، وســــــرعان ما أصــــــبح هواية منذ ســــــتينات القرن التاســــــع 

ومل يكن هــذا التقليــد شــــــــــــائعــاً يف ) 1(عشـــــــــــر، يف بريطــانيــا أوالً ثم يف أميركــا الشـــــــــــمــاليــة.
يين، كما كان عليه احلال يف أوروبا وقتئذ. لكن كثيرين من فلســطين، بين الســكان احملل

الزائرين األوروبيين، أو القاطنين منهم يف فلســـــطين (مثل زوجة القنصـــــل البريطاين يف 
ن . كما أ"ألبومات"القدس يف خمســينات القرن التاســع عشــر)، كانوا يجمعون الصــور يف 

آنذاك، كان معروفاً عنه أن لديه الســــــــلطان العثماين، الذي كانت فلســــــــطين تابعة حلكمه 
خطة طموحة لتصوير اإلمبراطورية، وأنه أوفد لهذا الغرض مصورين إىل خمتلف أنحاء 
األراضــــــــي العثمانية الشــــــــاســــــــعة. ويف أوائل القرن العشــــــــرين، كان عدد من املصــــــــورين 

ر صــــــو "ألبومات"واملؤســــــســــــات التجارية يف القدس، مثل مطبعة الفرنســــــيســــــكان، يبيع 
ملقدســـــة ذات غُلُف مصـــــنوعة من خشـــــب الزيتون، كما كان هناك أحياناً أزهار لألرض ا

 إىل احلياة يف "األلبومات"فلســـــــــطينية جمففة تلصـــــــــق على الغُلُف من الداخل. إن دخول 
فلســـطين بالتدريج يعكس الدخول املتدرج للتصـــوير يف املنطقة على وجه العموم. ومع 

 "ألبومات"شـــــائعاً أن يهدى للزوار الرســـــميين حلول الثالثينات من القرن العشـــــرين بات 
صــــور كهذه ألســــقف  "ألبوم"صــــور ألمكنة متعددة يف فلســــطين. وقد أهدى مفتي القدس 

                                                            
ncy C. Micklewright, "Personal, Public, and Political (Re)Constructions Naأنــــــــظــــــــر:   )1(

Consumption Studies in The History Photographs and Consumption" in Donald Quataert, 
(New York: State University of New  An Introduction ,1922-of the Ottoman Empire, 1550

0), p. 271.York Press, 200  
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  كانتربري عندما زار األخير فلسطين خالل فترة االنتداب.
إن مــذكرات جوهريــة املنشـــــــــــورة حــديثــاً تشـــــــــــتمــل على جزء يســـــــــــير من اجملموعــة 

واالعتنــاء بهــا على امتــداد فترة طويلــة من الزمن،  املصـــــــــــورة التي حرص على جمعهــا
إضــافة إىل عدد آخر من الصــور الفوتوغرافية لفلســطين يف أواخر العهد العثماين جُمعت 

 من عدة مصادر.



 

 
 

  

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
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