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 "مصیر أّي صورة من الماضي ال یعتبرها الحاضر تهدیًدا له أْن تتالشى فاقدًة لألبد قابلّیتها لالسترداد."

1 والتر بنیامین-

 

 "اختراع التصویر الفوتوغرافّي؛ لمصلحة َمْن، وضّد َمْن؟"

2 جان-لوك غودار وجان-بییر غورین-

 

 

 

  ها هو ذا كتاُب صوٍر فوتوغرافیٍّة آخر. جمیعها الُتقطت في المناطق الصناعّیة ومناجم الفحم في كیب

 بریتون خالل العقدین الممتّدین بین عامي 1948 و 1968. وجمیعها أنتجها بمفرده مصّور تجارّي 3

  والتر بنیامین، (Theses on The Philosophy of History, 1940)، في Illuminations، تحریر حّنة أرندت، ترجمة هاري زون1

 (نیویورك 1969)، صفحة 255.
2

Weeken ،(روما، وباریس، وبرلین، 1969)، سیناریو فیلم ُنشر في جان-لوك غودار Vent d'Est ،جان-لوك غودار وجان-بییر غورین  

  (نیویورك، 1972)، صفحة 179.
3

 على الساحل األطلنطي لكندا. (فریق ُمداْم)
  كیب بریتون (Cape Breton) جزیرة تطلُّ
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 واحد اسمه لیزلي شیِدن (Leslie Shedden). تبدو اقتصادات هذا العمل  الفوتوغرافّي للوهلة

 األولى بسیطة ومعروفة؛ بصفته مالك أكبر استودیو تصویر واألكثر نجاًحا في المدینة وفي خلیج

 غلیس. أنتج شیِدن العدید من الّصور تلبیًة لطلبات شرائح متنّوعة من الزبائن، مّما یكشف لنا في

 إنتاجاته الفوتوغرافّیة الواسعة حدود العالقات االقتصادّیة في مدینة المناجم هذه. كانت شركة مناجم

 الفحم منفردًة أكبر زبائنه، أّما عّمال المناجم وعائالتهم فشّكلوا أبرز الزبائن األقّل رسمیة الوافدین إلى

 استودیو شیِدن. اعتمدت فئة أصحاب الحوانیت التي تندرج بین الشركة وبین العّمال، أمثال شیِدن نفسه،

 على دخل عّمال المناجم كمورد رزق لهم، هذه الفئة التي َوجدت في التصویر الفوتوغرافّي وسیلًة

 ناجعة لتعزیز التنمیة المحلّّیة.

 

 ِلَم نستهلُّ الحدیث بإبراز هذه الوقائع االقتصادّیة، كما لو كنّا نفتخر باتّباع منهجّیة "التفكیر الخام" التي 4

 یدعو إلیها برتولت بریخت؟ من المؤّكد أنّنا ال نستطیع حصر فهمنا لهذه الصَور في معرفة متعلّقة

 بظروف اقتصادّیة؛ فهذه المعرفة غیر كافیة رغم ضرورتها، علینا باإلضافة إلى ذلك استیعاب الطریقة

 التي َیبني من خاللها التصویر الفوتوغرافّي عالًما ُمتخّیًال ویقّدمه على أّنه الواقع. تسعى هذه المقالة

 بالتّالي إلى محاولة فهم جانٍب من العالقة بین ثقافة التصویر الفوتوغرافّي والحیاة االقتصادّیة. كیف

 یساهم الّتصویر الفوتوغرافّي في االعتراف بعالقات القّوة الراهنة وتطبیعها؟ كیف یعمل التصویر

 صوًتا للسلطة بینما یّدعي في الوقت ذاته أّنه یشّكل عملة تبادل رمزّیة بین شركاء متساوین؟ ما هي

 المالذات والمخارج المؤّقتة التي تقّدمها الموارد الماّدّیة الفوتوغرافّیة للهروب من حّیز الضرورة؟ ما

 هي الدفاعات التي یعّززها التصویر الفوتوغرافّي؟ كیف تصون الصور الفوتوغرافّیة الذاكرة التاریخّیة

 واالجتماعّیة وتحّولها وتقّیدها وتمحوها؟ أّي مستقبل َتِعُد به؟ وأّي مستقبل تلفظه في النسیان؟ تمّس هذه

ُف من خاللها التصویر الفوتوغرافّي لبناء اقتصاد وهمّي.  األسئلة في أوسع معانیها السبَل التي یوظَّ

 ُتعتبر هذه األسئلة، من منظوٍر مادّي، منطقّیة تستحّق عناء تعّقبها. وقد تبدو بالتأكید أسئلًة ال یمكن

 التغاضي عنها عند معاینة أرشیٍف كهذا، أرشیٍف ُجمعت صوُره تلبیًة الحتیاجات تجارّیة وصناعّیة في

5 منطقة تعاني باستمرار من ضوائق اقتصادّیة.

 

 ومع ذلك، ُتحجب أسئلٌة كهذه بسهولٍة، أو ُیتغاضى عنها ببساطة. لكي نفهم هذا اإلنكار للسیاسة، وننزع

 الّصفة السیاسّیة عن المعنى الفوتوغرافّي، علینا أن نتفّحص بعض المشاكل الضمنّیة في ثقافة التصویر.

 قبل أن نستطیع اإلجابة عن هذه األسئلة المطروحة آنًفا، علینا أن نتأمل بإیجاز ماهّیة األرشیف

 الفوتوغرافّي، وكیف یمكن تفسیره، وفحصه، أو إعادة ترتیبه في كتاب. ُیعتبر نموذج األرشیف، أو

 نموذج تجمیع الصور الكّمّي، حاضًرا بقّوة في الخطاب الفوتوغرافي، إذ یولّد هذا النموذج تأثیًرا أساسیا

 في طبیعة الحقائق والمتع الُمخَتَبرة أثناء تجربة النظر إلى الصور ال سّیما الیوم، حیث یجري تجمیع

 الكتب ومعارض الصور من أرشیفات بوتیرة غیر مسبوقة، لدرجة یمكننا معها المحاججة بأّن المطامح

 واإلجراءات األرشیفّیة متأّصلة في الممارسة الفوتوغرافّیة.

 

  التفكیر الخام، أو التفكیر الفّظ هي ترجمة ما ورد في المقال بصیغة  crude thinking وهي إعادة صیاغة والتر بنیامین لعبارة برتولت بریخت4

Understanding وخّصص لها بنیامین قسًما في كتابه ThreePenny Novel التي وردت أصًال في روایة الكاتب blunt thinking 

 Brecht. (فریق ُمدام)
  "ما یتّم تمثیله في اإلیدیولوجیا بالتالي لیس نظام العالقات الحقیقّیة/الواقعّیة التي تتحّكم في وجود األفراد، بل العالقات المتخّیلة بین هؤالء األفراد5

Lenin في ،'Ideology and Ideological State Apparatuses' (1969)،وبین العالقات الواقعّیة التي یعیشونها." لوي ألتوسیر 

 and Philosophy and Other Essays، ترجمة بین بریستیر (نیویورك، 1971)، صفحة 165. یرتكز نموذج ایدیولوجّیة ألتوسیر إلى

 حدٍّ ما على ماركس وعلى مؤّلفات المحلل النفسانّي جاك الكان؛ وباختصار ومن دون شرح مفّصل، أوّد تنویه القارئ الكندّي خصوًصا إلى كتاب

The lmaainary Canadian: An Examination for Discovery ،أنتوني ویلدین، وهو من أوائل من ترجم الكان إلى اإلنجلیزّیة 

 (فانكوفر،1980).



 توجد أنواع عّدة من األرشیفات الفوتوغرافّیة: منها األرشیف التجارّي كأرشیف شیِدن، واألرشیف

 التعاونّي، واألرشیف الحكومّي، وأرشیف المتحف، وأرشیف تاریخ المجتمع، وأرشیف الهواة، وأرشیف

 العائلة، وأرشیف الفنّانین، وأرشیف مقتني األعمال الفنّّیة، إلخ. األرشیفات ملكّیة فردّیة أو مؤسساتّیة

 خاّصة، ملكّیة لرّبما غیر مصحوبة دوًما بحقوق تألیف. تتمّثل إحدى مّیزات التصویر الفوتوغرافّي في

 أّن حقوق تألیف الصور المنفردة من جهة وحقوق ِملكیّتها والسیطرة األرشیفّیة علیها من جهة أخرى ال

 یرجعان عادًة إلى فرٍد واحد. إّن المصّورین الذین ال ُیعتبرون فنّانین، أو هواة التصویر، یكونون عّمال

تفاصیل، ولذا فإّن وسمهم بـ "كادحي اإلبداع" من قبل المنّظر القانونّي برنارد إیدلمان هو أمٌر حصیف.
  لیزلي شیِدن كان بدوره صنائعیا ورجل أعمال صغیر، إذ ساهم في بناء أرشیف صور الشركة 6

 وعائالت العّمال، وحافظ على ملّفات الصور (النیجاتیف) بحوزته؛ وكما جرت العادة في التصویر

 التجارّي، باع لیزلي هذه الملّفات عندما باع االستودیو لمصّور شاّب إبّان تقاعده عام 1977.

 

 یشّكل األرشیف إًذا منطقًة من الصور، ُتْفَرُض وحدتها باألساس من خالل ملكیّتها. وبغّض النظر عّما

 إذا كانت الّصور فیه معروضة للبیع أم لم تكن، فإّن حالة األرشیف العاّمة تنطوي على خضوع لمبدأ

 االستخدام ضمن منطق التبادل التجارّي. ولذا فاألمر ال یقتصر على كون صور األرشیفات معروضة

 حرفیا للبیع، ولكّن معانیها أیًضا لقمٌة سائغة. ُیدعى مالكون ُجدد، وتأتي تأویالت جدیدة. ُیعتبر شراء

 حقوق إعادة اإلنتاج تحت قانون الملكّیة الفكرّیة بمثابة شراِء رخصة داللّیة معیّنة. یتماثل هذا التوافر

 الداللّي للصور في األرشیف مع  المنطق التجریدّي ذاته الذي تتبع له البضائع في السوق.

 

 إمكانّیة المعنى في أرشیٍف ما "متحّررة" [بالمفهوم اللیبرالي] من االحتمالیّات الفعلّیة لالستعمال؛ لكّن

 هذا التحّرر أیًضا فقداٌن،  وتجّرد  من تعّددّیة االستعمال وثرائه، فقداٌن للسیاق. وهكذا ُیحیَّد التمایز

 النوعّي لالستعماالت والمعاني "األصلّیة" وُیحَجب عن الرؤیة عندما ُتنتقى الصور الفوتوغرافّیة من

 أرشیف ما وُیعاد إنتاجها في كتاب. (وبأسلوب عكسّي: قد ُتستخرج الصور من الكتب وتوضع في

 األرشیف ُمسبّبة فقداًنا ُمشابًها للتمایز النوعّي). تحلُّ معاٍن جدیدة مكان المعاني القدیمة في األرشیف

  الذي یؤّدي نوًعا ما دور مقاّصة معاٍن.

 

 دعونا ننظر في هذا المثال: بعض الّصور في هذا الكتاب هي صوٌر أعیدت طباعتها باألصل في

 تقاریر شركة دومینیان ستییل آند كوول السنوّیة، بینما البعض اآلخر كان محفوًظا في محافظ العّمال أو

را فوق المواقد في منازل الطبقة العاملة. تخّیل نظرتین مختلفتین: تخّیل نظرة أحد َحَمَلة األسهم ُمؤط 

 (الذي رّبما زار أو لم یزر منجم الفحم في حیاته) وهو یقّلب صفحات قائمة اإلیرادات، یحّط بنظره

 هنیهة على صورة إحدى ماكینات استخراج المعادن، التي تشّكل على األرجح المصدر الملموس للثروة

 المجّردة التي تستعرضها هذه الّصفحات. وتخّیل نظرة عامل المنجم، أو نظرة زوجته، أو ابنه، أو أحد

 والدیه أو إخوته، أو عشیقته، أو صدیقه، تخیّلها تنساق نحو بورتریه الُتقط خالل استراحة أو في أوقات

 الفراغ القصیرة التي تتخّلل یوم العمل. قد تّتفق أغلبّیة عّمال المناجم على أّن االستثمارات في هاَتْین

 النظرتین - وهي مالّیة من جهة، وعاطفّیة من جهة أخرى - لیست متوائمة. أّما في األرشیف، فُیطمس

 هذا االختالف، وهذا التضاّد الرادیكالّي بین النظرتین. وعوًضا عن ذلك نجد صورتي نیجاتیف متاحَتْین

 إلعادة الطباعة في كتاب یختزل جمیع تشابهاتهما واختالفاتهما في شؤوٍن محض بصرّیة. (حتى

 االختالفات البصرّیة یمكن مجانستها منذ اللحظة األولى عندما ُیطبع نیجاتیف بعض الصور

6
Ownership of the ،(باریس، 1973)، ترجمة إلیزابیث كینجدوم Le Droit saisi par la photographic ،برنارد إیدلمان  

 Image: Elements for a Marxist Theory of Law (لندن، 1979)، صفحة 45.



 الفوتوغرافّیة على أوراق صناعّیة لّماعة، وُتطبع أخرى على أوراق مسّطحة وُتصَبغ یدویا، لتخضع

 جمیعها إلى معیار طباعة واحد یخّص إعادة اإلنتاج في كتاب. هكذا ُیحجب الفرق بین نظام مخاطبة

 صورّي "معلوماتّي" وآخر "عاطفّي"). بهذا المعنى، ُینشئ األرشیف عالقة تكافؤ بصرّیة مجّردة بین

 الصور. ضمن نظام الصورة المهیمنة هذا، من الصعب تقّفي أثر تیّارات القّوة الضمنّیة، ما عدا في

 حالة الصدمة الحادثة في المونتاج، عندما توضع صور من فئات متضاّدة متجاورًة بطریقة جدلّیة

 ومحّیرة.

 

 قد ُتظِهر المعرفة التقلیدّیة أّن الّصور الفوتوغرافّیة تنقل حقائق غیر قابلة للتغییر. ورغم أّن موضوع

 إعادة طباعة الصور بذاته قد ُیبدي لنا أّن ما یضیع في عملّیة الّترجمة هو القلیل فقط، فمن الواضح أّن

 المعنى الفوتوغرافّي یعتمد باألساس على الّسیاق. رغم التأثیر القوّي لالنطباع الناشئ عن الواقع

 (والمتكّون بواسطة الّتسجیل المیكانیكّي للحظة ضوء منعكس بحسب قواعد المنظور المعتادة)، فإّن

هه دائًما النُّسق الذي  الّصور الفوتوغرافّیة بحّد ذاتها تتأّلف من شظایا وتعابیر غیر كاملة. فالمعنى یوجُّ

 تترتب فیه الصور، والوصوف المرافقة لها، والنّص، وموقع العرض وطریقة التقدیم [...] وبما أّن

 األرشیف الفوتوغرافّي یمیل إلى تعطیل المعنى واالستعمال، یوجد المعنى في األرشیف في حالتي

 ركود وإمكانّیة متزامَنتْین، إذ تتعایش فكرة استعماالت الصور السابقة مع وفرٍة من إمكانیّات استعمال

 أخرى جدیدة. من الناحیة الوظیفّیة، یشبه األرشیف الفعُّال مخزَن عّدة، أّما األرشیف الخامل فیشبه

 مخزن عدٍّة مهجور. (ال یمكن تشبیه األرشیفات بمناجم الفحم؛ ألّن المعنى فیها ال ُیستخرج من الطبیعة،

 بل من الثقافة).

 

 یشّكل األرشیف بمصطلحات لغوّیة النموذج أو النظام األیقونّي الذي منه تتشّكل "التصریحات"

 الفوتوغرافّیة. تتغّیر اإلمكانیّات األرشیفیة مع مرور الوقت، وتصادر دالئَلُه حقوٌل وخطاباٌت

صات أخرى مختلفة. تصیر الّصور في ملفات وكاالت التصویر على سبیل المثال، ُمتاحًة  وتخصٌّ

 للتاریخ حین ال تعود مجدیة للّصحافة. بطریقة مماثلة، إّن تاریخ فّن التصویر الفوتوغرافّي الجدید

 بصیغته الراهنة ینّقب، في أسوأ حاالته شیوًعا، في األرشیفات بكّل أنواعها عن أعمال فنّیة ممّیزة كي

 یحتفي بها ویبیعها.

 

 من الواضح أّن األرشیفات لیست محایدة، فهي تجّسد القّوة الكامنة في المراكمة، والتجمیع، والتكدیس،

 وكذلك القّوة الكامنة في أوامر المعجم وقواعد الّلغة. بمجّرد نشأته ضمن الثقافة البرجوازّیة، لم یكن ما

 حدَّد المشروَع الفوتوغرافّي ذاته ُحُلمه بلغة عالمّیة فقط؛ ولكن حلمه أیًضا بتأسیس أرشیفات

 ومستودعات عالمّیة وفًقا لنماذج طرحتها المكتبات، والموسوعات، والحدائق المختّصة بعلم الحیوان

 والنّبات، والمتاحف، وسجّالت الشرطة، والبنوك. (بدوره، ساهم التصویر الفوتوغرافّي في عصرنة

 تدّفق المعلومات في هذه المؤّسسات). یتطّلع أّي أرشیف فوتوغرافّي، مهما كان صغیًرا، بطریقة غیر

 مباشرة نحو هذه المؤّسسات طمًعا في سلطتها. ترتبط حقائق األرشیف الفوتوغرافّي وُمَتِعه أیًضا،

 بالحقائق والمتع الُمتنّعم بها في هذه المواقع األخرى. ففیما یتعّلق بالحقائق، تقبع أُسُسها الفلسفّیة في

 نظریّات تجریبّیة شرسة، تعزم على تحقیق مخزون عالمّي من المظاهر. ُتبدي األرشیفات الفوتوغرافّیة

ة في بلوغ الكمال، وإیماًنا بتماسك مطلق تفرضه كمیّات االستحواذ الهائلة. على مستوى عادًة رغبًة ُملح 

 التطبیق، فإّن معرفة كهذه یمكن فقط تنظیمها وفًقا لوسائل بیروقراطّیة. ولذا ُیعتبر المنظور األرشیفّي

 أقرب إلى [الّشخص] الرأسمالّي، وإلى الوضعّي المحترف، وإلى البیروقراطّي وإلى المهندس - ناهیك



 عن الخبیر المتمّكن - منه إلى الطبقة العاملة. ثقافة الطبقة العاملة عموًما، غیر مبنّیة على امتیازات

 كهذه.

 

ر في حبوسها من قیمته  وهذا ما یجعل األرشیفات تحمل شخصیّتین متضاّدتین، فالمعنى متحرٌّ

اة في  االستعمالّیة، إّال أّنها وعلى مستوًى أعّم، تقع تحت هیمنة نموذج إمبریقّي للحقیقة. الصور ُمذرٌّ

 األرشیفات، معزولٌة بطریقة، وُمجاَنسة بطریقة أخرى. (بإمكاننا تخّیل حساء مكرونة الحروف األبجدّیة

 [لنفهم الحالة التي تتواجد فیها الصور داخل األرشیفات]). لكّن أرشیًفا ال تعّمه الفوضى المطلقة ال بّد

 وأن یؤّسس نظاًما ما یحكم محتویاته. إّما أن یجري ترتیب المحتویات وفق نظام یعتمد على التصنیف

 الفئوّي أو آخر یعتمد على الترتیب الزمنّي. وُتعَتمد في معظم األرشیفات أنظمٌة من كال الّنوعین، ولكن

 بمستویات تنظیم مختلفة وأحیاًنا متناوبة. قد ُتدِرج أنظمة التصنیف الفئوي محتویاِتها ضمن فئات تتعّلق

 بالرقابة أو الملكّیة أو النوع أو التقنیة المستخدمة، أو األیقونّیة أو الموضوع، وغیرها من أسس

 التصنیف التي ُتحّددها درجة تنّوع األرشیف، بینما تعتمد األنظمة التعاقبّیة توالًیا زمنیا یتبع إّما تاریخ

 إنتاج الصور أو تاریخ حیازتها. وكّل من حاول أن یصّنف ألبوًما عائلیا أو یتنّقى ُصَوَرُه سیفهم

 المعضلة (أو ربما الحماقة) التي تقتضیها خطوات عملّیة كهذه. َیحار المرء بین التصنیف الفئوّي، أْي،

 احتواء الّصور ضمن عملّیة سرد، وبین الترتیب الزمنّي، أي احتوائها ضمن عملّیة جرد.

 

 ما یجدر االنتباه إلیه هنا هو أّن كتب التصویر الفوتوغرافّي (ومعارضها) غالًبا ما تؤول إلى إعادة

 إنتاج األنظمة البدائّیة هذه، وینطوي قیامها بذلك على اّدعاء ضمنيٍّ بنصیبها في كلٍّ من سلطة األرشیف

 وحیاده المتوهَّم. وهنا تكمن "بدائّیة" التصویر الفوتوغرافّي ُمقارنة مع الّسینما. على خالف األفالم، فإّن

 ُكتب الّتصویر الفوتوغرافّي أو معارضه قابلة دوًما للتفكیك، إن جاز القول، إلى عناصرها الُمكوِّنة،

 أْي، إلى األرشیف. قد یبدو تجمیعها مًعا في تلك الكتب أو المعارض مؤقًَّتا وساذًجا في آن. ولذا نجد

 سلسلة من الحیل ومحاوالت اإلنكار ضمن ثقافة التصویر الفوتوغرافّي السائدة؛ ففي أَي مرحلة من

 اإلنتاج الفوتوغرافّي، یمیل جهاز االختیار والتأویل إلى تقدیم ذاته على أّنه غیر مرئّي، (أو یمیل على

 الّنقیض من ذلك، إلى االحتفاء بأعماله على أّنها، نوًعا ما، حملٌة أخالقّیة أو سحٌر إبداعّي). قد یّدعي

 المصّورون والمؤرشفون وقّیمو المعارض عندما تواِجه تأویالتهم نوًعا من التحّدي أّنهم یقّدمون مجّرد

 انطباٍع حیادّي ألمٍر ُمقرٍّ ُمسبًقا. یتوارى تحت عملیة اإلنكار الرسمّیة هذه مذهبّیة إمبریقّیة بدیهّیة،

 تتجّلى في تقدیم التصویر الفوتوغرافّي على أّنه انعكاس للواقع، وأّن ما یضّمه األرشیف هو كتالوغ

 دقیق لمجموع االنعكاسات هذه، وهكذا دوالیك.

 

 حتى لو أقّر المرء – كما َیشیع في هذه األیّام – أّن التصویر ُیؤوِّل الواقع، فسیظّل من المحتمل أن ُیعتقد

 تبًعا لذلك أّن األرشیف یقّدم كتالوًغا لمجموع هذه التأویالت وهكذا دوالیك مّرة أخرى. قد ُیحتفى ببراءة

 االكتشاف في أّي وقت، ولذا فإّن فعل "تحیید الّثقافة" الذي یراه روالن بارت صفًة أساسیًة من صفات

 الخطاب الفوتوغرافّي هو فعل ُیكرَّر وُیعزَّز عملیا في كّل مرحلة من مراحل عمل الجهاز الثقافّي، إّال

7 إذا قاطعها النقد.
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 باختصار، تحافظ األرشیفات الفوتوغرافّیة، بسبب بنیتها، على صلٍة خفّیة بین المعرفة والقّوة. قد ُینظر

 بشّك إلى أّي خطاب یعتمُد على معاییر الحقیقة التي یصوغها األرشیف دون الّتشكیك بها. ولكن ما هي

 السردیّات أو المجرودات التي من الممكن إنشاؤها، وهل كنّا لنؤّول أرشیًفا كهذا بطریقة عادّیة؟

 

 بإمكاني تخّیل نوعین من الكتب التي قد ُتنَتج من الصور التي التقطها شیِدن أو من أّي أرشیف صوٍر

 وظیفّیة ُمشابه من أجل هذا الموضوع. یمكننا، من ناحیة ما، اعتبار هذه الصور "وثائق تاریخّیة"، ومن

 ناحیة أخرى، یمكننا معاملتها على أّنها "قطع ذات قیمة جمالّیة". وهنا یظهر خیاران متناقضان إلى حدٍّ

 ما. هل على هذه الصور أن ُتأَخذ باعتبارها وسیلة شّفافة الكتساب معرفة -حمیمّیة ومفّصلة حّتى وإن

 لم تكن مكتملة- حول جزیرة كیب بریتون الصناعّیة في مرحلة ما بعد الحرب؟ أم علینا أن ننظر إلى

 هذه الّصور باعتبارها أشیاَء "قائمة من أجل ذاتها" أو غایات منتهیة بحّد ذاتها؟ ُیحیلنا السؤال الثاني

 إلى سؤال آخر، هل هذه الصور هي ِنتاج سلطة عامّیة غیر متوّقعة، أْي، هل ُیعتبر لیزلي شیِدن اكتشاًفا

 یستحق مقعًدا ثانوًیا في مجّمع فنّاني التصویر الفوتوغرافّي اآلخذ باالّتساع؟

 

 دعونا نتناول الخیار األّول؛ منذ العقد األّول من هذا القرن، تزاید اعتماد إصدارات التاریخ العاّمة، ال

 سیما كتب التاریخ المدرسّیة، على المواّد الفوتوغرافّیة ُمعادة اإلنتاج. تستند الثقافة العاّمة والتعلیم العام

 بشّدة على الواقعّیة الفوتوغرافّیة، دامجًة البیداغوجیا والترفیه في انهیار ثلجّي من الصور. یمكن

 استرجاع النظرة إلى الماضي وحفظها ونشرها بطریقة غیر مسبوقة، إّال أّن وعي التاریخ باعتباره

 تأویًال للماضي یخضع إلیماٍن ما بالتاریخ على أّنه إعادُة تمثیل. لیست الكتابة التاریخّیة وحدها ما تواجه

 الُمشاهد، ولكن تواجهه أیًضا الطریقة التي یتمظهر بها التاریخ ذاته. یبدو التصویر الفوتوغرافّي كما لو

 أّنه ُیشِبع رغبة "إظهار ما حدث بالفعل"، والتي عادة ما ُتقَتبس عن "األستاذ المؤّسس لمدرسة التاریخ

 المعاصر لیوبولد فون رانكه". أصبح السرد التاریخّي مسألة اعتماٍد على سلطة األرشیف الصامتة، 8

 ومسألة ربط خفّي لوثائق ُمتَّفق على صّحتها بطریقة سلسة. (یتضّمن مصطلح وثائق إحالًة إلى حقیقة

 رسمّیة أو قانونّیة، واقتراًبا من حدث أصلّي أو تأكیًدا علیه). إّن الروایات التاریخّیة التي تستند إلى

 التصویر الفوتوغرافّي بشكل أساسيٍّ وثابٍت تحمُل سمات وضعّیة وتاریخّیة. تتمّثل السمات الوضعّیة 9

 فیما تقّدمه الكامیرا من دالئل أو معلومات میكانیكّیة وبالتالي موضوعّیة "علمیا". ُتعتبر الصور مصادر

 معرفة واقعّیة وحتمّیة، وبالتالي وثائَق دقیقة ومناسبة للتاریخ الذي یحاول تحقیق مرتبة بین العلوم

 اإلنسانّیة التي ُتفتَرض موضوعیّتها. أّما السمات التاریخیة فتتجّلى فیما یؤّكده األرشیف من وجود تطّور

 خّطّي من الزمن الماضي إلى الحاضر، وما یقّدمه من إمكانّیة استرجاع یسیرة وغیر إشكالّیة للماضي

 من مرحلة زمنّیة متفّوقة علیه یقّدمها الحاضر. في أسوأ حاالتها، تقّدم التواریخ المصّورة نظرًة فائقة

 االختزال للسببّیة التاریخّیة، یتمّثل هذا االختزال على سبیل المثال في ابتداء الحرب العالمّیة األولى

 بلمحات خاطفة الغتیاٍل في سراییفو، وفي بدایة اشتراك الوالیات المّتحدة األمریكّیة في الحرب العالمّیة

 الثانیة بمشهد سفٍن حربّیة محّطمة.
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  المدرسة الفلسفّیة الوضعّیة. (فریق ُمداْم)



 

 اغتیال األرشیدوق النمساوّي فرانز فردیناند في سراییفو، 1914

 

 ولذا، تعید معظم التواریخ المصّورة إنتاج أنماط التفكیر الراسخة في الثقافة البرجوازّیة. ومن خالل

 قیامها بذلك بطریقة شعبّیة، فإّنها توّسع نطاق سیطرة هذه الثقافة في حین َتعِرض ازدراًء شبه مخفّي

 لمحو األمّیة الشعبّیة وتغاضًیا عنه. تنطوي فكرُة أّن التصویَر الفوتوغرافّي "لغٌة عالمّیة" على حماس

 بیداغوجّي ُمفرط وِصفة وصایة متواصلة.

 

 یفَترض االنتشاُر الواسع للصور الفوتوغرافّیة باعتبارها ماّدة تاریخّیة توضیحّیة أنَّ األحداث الهاّمة هي

 تلك التي یمكن تصویرها، وأّن التاریخ، تبًعا لذلك، یّتخذ طابع المشهد. إّال أّن هذا المشهد المصوَّر هو 10

نوع من إعادة العرض، بما أّنه یعتمد على مشاهد ُمسبقة الحدوث في تشكیل ما ُیفترض أّنه ماّدته الخام.
  منذ عشرینیّات القرن العشرین ساهمت صحافة الصورة جنًبا إلى جنب مع جهاز العالقات العاّمة 11

 والدعایة والترویج الحكومّیة في تنظیم تدّفق صور الكوارث والحروب والثورات والمنتجات الجدیدة

 والمشاهیر والقادة السیاسیّین واالحتفاالت الرسمّیة والمظاهر العاّمة وغیرها. إّن استخدام مؤّرخ ما

 لصور كهذه دون لفت االنتباه إلى استخداماتها الُمسبقة هو نوع من السذاجة في أحسن حاالته، ومدعاة

 للسخریة في أسوئها. ما الذي قد یعنیه إنشاء تاریخ مصوَّر عن استخراج الفحم في كیب بریتون ما بعد

 الحرب باستخدام صور من أرشیف العالقات العاّمة إلحدى الشركات، دون لفت االنتباه إلى االنحیاز

 الكامن في مصدر كهذا؟ ما نوع االهتمامات الحاضرة التي قد یخدمها إغفال كهذا؟

10
Society of the Spectacle .(باریس، 1970)، ترجمة غیر مصّرح بها La Société du spectacle .راجع/ي كتاب غي دیبور  

 (دیترویت، 1970، طبعة منّقحة، 1977).
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 یفقد الناظر إلى هذه التواریخ البصرّیة العادّیة أّي أساس یستند إلیه من الحاضر إلجراء تقییمات نقدّیة.

 یجد ُمشاهد هذه األرشیفات نفسه تائًها في وضٍع من التنّقل الجغرافّي والزمانّي الخیالّي في محاولته

 استرجاَع تعاقٍب ُمتفكٍّك للمحاٍت مجّزأة ُمخَتَطفة من الماضي. إّن الّتجانس الوحید الحاصل في حالة

 الّتشویش واالنتزاع هذه هو ذلك الذي یقّدمه موقع الكامیرا دائم االنزیاح، والذي یعطي الُمشاهد نوًعا

دة من القّوة. لذا یجد الُمشاهد نفسه متفقا مع الجهاز الّتقنّي بحضور المؤّسسة من المعرفة الكلّّیة إّنما مجر 

 السلطوّیة للتصویر الفوتوغرافّي. تحت وطأة هذه السلطة، تأخذ جمیع أشكال اإلخبار والتذّكر األخرى

 بالّتالشي. لكّن اآللة تأّسس الحقیقة الخاّصة بها، ال من خالل الجدل المنطقّي، ولكن من خالل تقدیم

 تجربة. تتعّرج هذه التجربة على نحو ممّیز ما بین الحنین إلى الماضي والّرعب والشعور المهیمن

 بغرابة الماضي وبغیریّته غیر القابلة لالسترجاع بالنسبة لُمشاهٍد من الحاضر. بناء على ما سبق، عندما

 ُتقدَّم الصور كوثائق تاریخّیة غیر مصحوبة بأّي نقد، تتحّول إلى قطع جمالّیة في الّنهایة؛ لیبقى بالتالي

12 التظاهُر بفهم تاریخّي حاضًرا رغم استبداله بتجربة جمالّیة.

 

 ولكن ماذا عن خیارنا الثاني؟ لو افترضنا التخّلي المطلق عن التظاهر بتحقیق تفسیر تاریخّي، وعاملنا

 هذه الّصور باعتبارها نوًعا من األعمال الفنّّیة، لكان هذا الكتاب إًذا جرًدا لإلنجازات الجمالّیة و/أو

 عرًضا لمساٍع جمالّیة نزیهة. ربما یكون القارئ على استعداد لمواجهة هذه االحتماالت تبًعا لحقیقة أّن

 دار الّنشر التي أصدرت هذا الكتاب لها تاریخ من االهتمام الحصرّي بفّن الطلیعة المعاصر في

 الوالیات المّتحدة األمریكّیة وغرب أوروبا (وكندا إلى حّد ما). باإلضافة إلى ذلك، وكما أشرُت ُمسبًقا،

 فإن فعل نزع هذه الصور من سیاقها الذي نشأت به باألساس یستدعي الجمالّیة.

 

 بإمكاني اإلشارة إلى طریقتین تتحّول بهما هذه الصور إلى "أعماٍل فنّّیة"، كلتیهما غیر منطقیّتین إلى

 حّد ما، دون أن تخلو إحداهما من عالقة سابقة مطّولة مع ما َیشیع حالیا من حّمى استیعاب التصویر

 الفوتوغرافّي في خطاب الفنون الجمیلة وسوقه. تتبع الطریقة األولى منطق الرومانسّیة التقلیدّي في

 بحثها المتواصل عن أصول جمالّیة في "صوٍت" سلطوّي متجانس ومهیمن. أّما الطریقة األخرى فقد

 توسم بأّنها "ما بعد رومانسّیة" وُتعلي من شأن الذوق الشخصّي لمقتني المجموعات والخبیر ُمقارنًة

 بذوق أّي مؤلف محدَّد. هذه الطریقة الثانیة للنظر إلى الصور الفوتوغرافّیة تعاملها كما لو أّنها

 "أغراض توّظف إلنشاء عمل فّنّي" (found objects). غالًبا ما َتحُضر كلتا الطریقتین في

 الخطاب الفوتوغرافّي مًعا في كتاٍب أو معرٍض أو مقاٍل صحفّي واحد، أو مجلٍّة واحدة. یهیمن حضور

 الطریقة األولى غالًبا بسبب الحاجة المستمّرة إلى شرعنة التصویر الفوتوغرافّي باعتباره فنا، األمر

 الذي یتطّلب استجداًء متواصًال ألسطورة السلطة من أجل تحریر التصویر الفوتوغرافّي من الّسمعة

 التي تالحقه بوصفه وسیًطا آلیا تابًعا. على التصویر الفوتوغرافّي أن ُیكَسب وُیعاد كسبه ِمراًرا من أجل

13 أن تصمد أیدیولوجیا الرومانسّیة.

 

12
  هناك كتابان یأتیان على هذه النزعة السائدة في "التاریخ البصرّي" من خالل تركیز االنتباه على  عالقات القّوة الكامنة خلف صناعة الصور:

 أحدهما كتاب All That Our Hands Have Done: A Pictorial History of the Hamilton Workers (أوكسیل، أونتاریو،

Palestinians and 1981) من تألیف كریغ هیرون وشیا هوفمتز وواین روبرتس وروبرت ستوري. واآلخر كتاب سارة غراهام-براون 

 Their Society (لندن، 1980).
13

Disfarmer: The Heber Sprinas ،في الفئة األولى كتٌب تكتشف مصّورین فوتوغرافّیین غیر محتفًى بهم: مثل مایك دیسفارمر  

 Portraits،  نصوص جولیا سكالي (دانبري، نیوهامبشایر، 1976). في الفئة الثانیة كتٌب تشهد للحّس الجمالّي لدى أصحاب المجموعات: مثل

 كتاب سام واغستاف A Book of Photographs from the Collection of Sam Wagstaff (نیویورك، 1970).



 قد تبدو حقیقة أّن هذا الكتاب الذي یعید فیه مؤّلف منفرد إنتاج مجموعة من الّصور الفوتوغرافّیة بحّد

 ذاتها امتیاًزا ضمنیا ممنوًحا لنظرّیة المؤّلف (auteurism) الرومانسّیة الجدیدة، ولكن سیكون من

 الّصعب طرح حّجة قابلة للتصدیق حول استقاللّیة شیِدن باعتباره "صانع صور". شأنه شأن جمیع

 المصّورین التجاریّین، احتوى عمُل شیِدن تفاوًضا بین ِحَرفیّته الشخصّیة وبین مطالب زبائنه

 وتوّقعاتهم. وفوق هذا، ُقدِّم عمله بطریقة كانت خارجة عن سیطرته كلیا. رّبما یجادل المرء افتراًضا أّن

 شیِدن كان فنانا خفیا، أنتج عمًال فنّیا أصیًال بظروف غیر ساّرة تطغى علیها سمات المدرسة

 الّرومانسّیة. (”األصالة“ هي المعیار األساسّي والمؤّهل للفّن األصیل، وفق مصطلحات المدرسة

 الّرومانسّیة. في القرن التّاسع عشر، بلغ األمر حدا صّنف فیه نّقاد الفّن الرومانسّیون الّتصویر

 الفوتوغرافّي على أّنه وسیط للناسخ، فلم یحّقق التصویر مرتبة ضمن الفنون الجمیلة). تكمن أزمة

 نظرّیة المؤّلف، كما هو الحال في العدید من قضایا الخطاب الفوتوغرافّي، في إساءة الفهم المتّكررة

 لممارسة التصویر الفوتوغرافّي الفعلّیة. في عزلة "المؤّلف" المرغوبة، تغیب عن وعي المرء

 المؤّسسات االجتماعّیة: الشركة، والمدرسة، والعائلة، التي تتحّدث بواسطة حرفة المصّور الفوتوغرافّي

 التجارّیة. باستطاعة المرء أن ُیبدي تقدیًرا لعمل المصّور الحرفّي، أْي، المهارة الكامنة في العمل في

 إطار مجموعة من التقالید الرسمّیة والقیود االقتصادّیة، وفي الوقت ذاته یرفض التوّرط في مبالغة

  رومانسّیة.

 

 قد یكون التلّقي المحتَمل لهذه الّصور باعتبارها ”ما بعد رومانسّیة“ أو ”ما بعد حداثّیة“ أشّد إزعاًجا وقد

 یبدو حدوثه أكثر إمكانّیة. وقد یتمادى هذا التوّتر إلى الحّد الذي یحتّل فیه التصویر الفوتوغرافّي مكانة

 غیر ثابتة وجدلّیة في نطاق الفنون الجمیلة، فیصبح ممكًنا إزاحة الذاتّیة وإیجاد ذائقة منّقحة تجاه

 الجمالیّات، ال لدى صانع الّصور، بل في عیون الُمشاهد. إذن، تصبح مثل هذه الصور مواضیَع

 للتلّصص الثانوّي، هذا الّصنف من التلّصص الذي یستغّل فعل المشاهدة بمفهومه البدائّي الساذج ویّدعي

 التفّوق علیه. تشبه االستراتیجّیة المتّبعة هنا تلك التي بادر إلیها وأّسس لها فّن البوب في بدایة ستینیّات

 القرن الماضي. یعاین الُمشاهد الُملّم بالجمالیّات الجوانب الفنّّیة في الثقافة الجماهیرّیة أو الثقافة

 ”الشعبیة“ في جّو یّتسم باالنعزال والسخریة وحتى باالزدراء. بالّنسبة لفّن البوب ومشتّقاته، ُتصاغ

 نظرة الُمشاهد المتمّرس دائًما في عالقٍة مع النظرة الدونّیة التي سبقتها. یزعجني في وضعّیة التلّقي هذه

 استعالؤها المبّطن وما تتضّمنه من ادٍّعاء بمرتبة أعلى في سلّم المشاهدة (spectatorship). تخدم

 النظرات المتعالیة، والسیاحّیة، والنقدّیة الساخرة نحو الكیتش الثقافة الراقیة التي  أصبح من الّصعب

 تفریقها عن الثقافة الجماهیرّیة في جوانب عدیدة، خصوًصا فیما یتعّلق بتبعیّتها للتسویق واإلعالن

 وافتتانها بالنجومّیة. من األجدر تجّنب احتمالیة اعتماد هذا الشكل من التعالي الثقافي والجمالّي،

 خصوًصا عندما ُینشر كتاب صور فوتوغرافّیة لمصّور تجارّي من بلدة صغیرة عن طریق دار نشر

 تمّثل إصداراتها عادة ثقافة ذات طابع عالمّي ومتروبولیتانّي وطالئعّي.

 

 إذن، تشّدنا إمالءات الّثقافة الفوتوغرافّیة في اّتجاهین متناقضین: نحو ”العلم“ وأسطورة ”الحقیقة

 الموضوعّیة“ من جهة، ونحو "الفّن“ وعبادة ”التجربة الذاتّیة“ من جهة أخرى. یالحق طیف هذه

 الثنائّیة التصویر الفوتوغرافّي، مضیًفا شیًئا من التناقضات الخرقاء على أكثر االّدعاءات الراسخة

. التصویر  شیوًعا حول الوسیط، إذ نسمع تكراًرا ومراًرا الالزمات التالیة: التصویر الفوتوغرافّي فنٌّ

 الفوتوغرافّي علم (أو، على األقّل، یشّكل طریقة علمیة للرؤیة). التصویر الفوتوغرافّي هو فّن وعلم

 مجتمعان. وردا على هذه المقوالت، یصبح من الضرورة القول إّن التصویر الفوتوغرافّي لیس فنا وال

 ِعْلًما، بل مسألة عالقة ما بین الخطاب الفّنّي والخطاب العلمّي، مطالًبا بأحّقیّته في قیمة ثقافّیة اعتماًدا



 على كّل من نموذج الحقیقة المدعوم بالعلوم التطبیقّیة المختبرّیة، ونموذج المتعة والّتعبیر الذي تقّدمه

 الجمالیّات الرومانسّیة. وبأسلوبه العشوائّي، حاول الخطاب الفوتوغرافّي أن یتجاوز الفصل الفلسفّي

 والمؤّسساتّي الشدید بین الممارسة العلمّیة والفنّّیة الذي امتاز به المجتمع البرجوازّي منذ نهایة القرن

 الثامن عشر. وباعتباره وسیًطا آلیا أحدث تحّوّالت رادیكالّیة، وأزاح الطرق الحرفّیة والیدوّیة في

 التمثیل البصرّي، یقع التصویر الفوتوغرافّي في أزمة متواصلة مركزّیة في الثقافة البرجوازّیة، أزمة

 تعود جذورها إلى نشأة التكنولوجیا والعلم باعتبارهما ظاهریا قوى إنتاجّیة مستقلّة. وفي قلب هذه األزمة

 یكمن السؤال حول نجاة القوى البشرّیة اإلبداعّیة أو تشّوهها تحت تأثیر المكننة. إّن الترویج المؤسساتّي

 للتصویر الفوتوغرافّي باعتباره حقًال من حقول الفنون الجمیلة یحّرر التكنولوجیا من كامل العبء

 والمسؤولّیة، وذلك عبر طرح أّن الذاتّیة واآللة أمران یسُهل تناغمهما. في أیامنا هذه على وجه التحدید،

 یساهم التصویر الفوتوغرافّي في وهم التكنولوجیا المأنسنة، متسامًحا مع كل من التعبیر ”الدیمقراطي“

 عن النفس ومع إنجازات الموهبة الغامضة. وعلیه، تبدو الكامیرا نموذج اآللة الحمیدة، إذ تحافظ على

 لحظة استقاللّیة إبداعّیة یجري إنكارها بشكل ممنهج  في بقیة حیاة معظم الناس. تتجّلى الشاعرّیة أحادّیة

 الجانب في هذا المشهد عند مراجعة كّم السبل المتشّعبة التي أّدى التصویر الفوتوغرافّي فیها دور األداة

14 في قبضة القوى الصناعّیة والبیروقراطّیة.

 

 وفي حال كانت مكانة الّتصویر الفوتوغرافّي في الوسط الثقافّي البرجوازّي إشكالّیة على قدر ما أّدعي

 هنا، رّبما من األجدر لنا أن نبتعد عن الطرح المنحاز لمنظور تاریخ الفّن، والذي یسیطر على كاّفة

 النقاشات المعاصرة حول الوسیط. نحتاج أن نفهم كیف یعمل التصویر الفوتوغرافّي في الحیاة الیومّیة

 لدى المجتمعات الصناعّیة المتقّدمة: هذه مشكلة تتعّلق طبیعتها بتاریخ الثقافة المادّیة أكثر مما تتعّلق

 بتاریخ الفّن. إّنها مسألة وقت وانتظار لحظة الشروع باستكشاف كیفّیة قراءة صناعة الصور العادّیة

 وتلّقیها. قد تشّكل صور لیزلي شیِدن عدسة نموذجّیة للنظر من خاللها إلى آثار التصویر الفوتوغرافّي

 المتنّوعة والمتناقضة على حیاة الطبقة العاملة.

 

 دعونا ”نبدأ مّرة أخرى“ معترفین أنّنا أمام أرشیف مثیٍر للفضول، عناصر ُمجّزأة ولكن في الوقت ذاته

 مّتصلة آللیة اجتماعّیة متخیّلة. صور تلتقط لحظات ثابتة في دفق من االقتصادات المترابطة: الفحم،

 والمال، واآلالت، والسلع االستهالكّیة، والرجال، والنساء، واألطفال. صوٌر هي بحّد ذاتها عناصر في

 اقتصاد رمزّي موّحد — زحام في صور — زحام تكّونه ذكریات، وتخلیدات، واحتفاالت، وشهادات،

 وإثباتات، وحقائق، وتخّیالت. نحن أمام صور رسمّیة الطابع. عملیا، هي صوٌر ُأعّدت في واقع األمر

 بهدف التخطیط واالحتفاء باالزدهار. یستبدل جهاز النقل المیكانیكّي قطیًعا من األحصنة. ُیستبَدل عشرة

 عمال في المناجم بآلة تنقیب. َیستبدل محرُّك الّدیزل القاطرة. أمامنا أیًضا صوٌر خاّصة، صوٌر

ور المتفرَّج  شخصّیة، صوٌر عائلّیة: حفالت زفاف، وطقوس تخریج، وتجّمعات عائلّیة. تحّفز هذه الصُّ

 للوهلة األولى على الّتمییز بین نوعین من الّصور الواقعّیة: الواقعّیة اآلالتّیة للصورة الصناعّیة،

 والواقعّیة الوجدانّیة للصورة العائلّیة. مع ذلك، قد یبدو واضًحا أّن النّوعین ال یتشاركان في

 خصوصیّتهما التصنیفّیة. الصور الصناعّیة ُتباع وُتشترى، وقد ُیكّلف بصناعتها وُتنّفذ بناًء على هذا

 التكلیف، أو ُتعرُض، أو ُینظر إلیها بروح عقالنّیة حسابّیة. تقّدم هذه الّصور حقائق جلّیة دونما التباس،

 حقائق العلوم التطبیقّیة النافعة. ولكّن صوًرا فوتوغرافیًة كهذه قد تصل إلى منطقٍة من الوجدانیّات غیر

 المعترف بها تقدیریا، ُملقیة الضوء على جمالیّات القّوة، والبراعة، والتحّكم. إّن التفاؤل العام الطاغي

  ُیعید هذا المقطع صیاغة فكرة وردت في مقالتي 'The Traffic in Photographs'، The Art Journal، عدد 41. (ربیع 1980)،14

 ص. 16-15.



 في هذه الصور هو مجّرد استبدال جدیر باالحترام ومقبول عاطفیا وضرورّي أیدیولوجیا لمشاعر

 عمیقة — معطٍف ُیضفي جمالّیة على االستغالل. بكلمات أخرى، حتى في أكثرها فتوًرا، تتضّمن

 التصریحات الكلماتّیة والصورّیة الصادرة عن مكتب عالقات عاّمة في شركٍة معانَي مبّطنة توشي

 بالتهدیدات والخوف. (في النهایة، في ظّل الرأسمالّیة، ِمهن الجمیع معرّضة للخطر). وعلى نحو شبیه،

 ال تفلح صور العائلة في ابتكار مالجئ للعاطفة الصافیة. ینطبق األمر بوجٍه خاّص على من هم في

 ضائقة اقتصادّیة متواصلة، أولئك الذین یشّكل لهم المثول أمام آلة التصویر فعًال ُمكلًفا یجب احتسابه

 باعتباره نفقة. مما ال شّك فیه أّن هناك لحظات تتخّطى فیها الصور الفوتوغرافّیة الفصل والفقدان، وهنا

 تكمن معظم قّوة التصویر العاطفّیة. خصوًصا في مجتمع قائم على أعمال استخراج الفحم، تّتصل حیاة

 المشاعر اّتصاًال وثیًقا باألعمال األدواتّیة في السرادیب؛ وهنا بالّذات، تتحّول الصورة دون إنذار إلى

 تذكار تراجیدّي.

 

 یطمح هذا النّص اإلنشائّي، إًذا، إلى تقدیم أدوات مفاهیمّیة لتكوین فهم موّحد للكیفّیة االجتماعّیة التي

 یعمل بها التصویر الفوتوغرافّي في بیئة صناعّیة. یأخذ هذا المشروع بعین االعتبار نصیحة والتر

 بنیامین األخیرة، في نقاشه حول خلق بدیل تاریخّي مادّي للمنهج التاریخّي الذي ال مفّر من اصطفافه

  مع المنتصرین:

 

 ”ما من سجّل تاریخّي ال یحمل في صلبه طابًعا همجیا عند توثیق حضارة ما. فال یخلو 15

 هذا السجّل من سمات الهمجّیة، وأسالیب تناقله من مالك إلى آخر هي األخرى ملطخة

 بوصم الهمجّیة. ولذا، ینأى المؤرخ المادّي بنفسه عنها كّلما أمكن. فُیلقي على عاتقه مهّمة

16 إزالة شوائب التاریخ.“

 

 كلمات بنیامین هذه دقیقة. ال یمكن افتراض براءة محتویات أرشیف اإلنجازات البشرّیة وال أشكاله وال

 طرق تلّقیه وال تأویالته العدیدة. بل یجدر، عالوًة على ذلك، الحرص على استعمال مفهوم ”اإلنجازات

 البشرّیة“ بنبرة نقدّیة في عصر التشغیل اآللّي. قراءة األرشیف تبدأ من األسفل، من موضع التضامن

 مع النازحین المهجرین، والمشّوهین، والمقُموعین، والُمسكتین والمخفیّین وراء ماكینات الربح والتقّدم.

 

The Photography Reader: ُنشرت هذه المقالة ألول مرة في العام 1991، وُأعید نشرها عام 2003 في كتاب * 

.Liz Wells تحریر ،History and Theory 

.spectator و viewer حول الُمشاهد والمتفّرج والناظر: تكّررت في النّص عبارات متعلّقة بفعل المشاهدة والنظر ** 

 راجعنا الفروق اللغویة التأثیلّیة بین فعل المشاهدة وفعل التفّرج: یتابع المتفرج حدًثا جارًیا وقد یستغرق زمن الفرجة وقًتا

 طویًال، بینما یعاین المشاهد ما یراه من زاویة ما. اخترنا أن نوّظف العبارتین وفق احتیاجات النّص.

 *** الصور في المقالة من اختیار فریق ُمدام.

15
  تظهر في األصل barbarism. (فریق ُمدام)
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