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كلمة «قوطر» غريبة عن اللغة العربية .وهي دخيلة يف اللهجة الفل�صطينية بدوية الأ�صل،
التي ن�صاأت اأحالم �صبلي يف اأح�صانها يف قرية عرب ال�صبلي يف اجلليل .مع ذلك،
فهي م�صطلح �صائع ي�صتخدمه البدو الفل�صطينيون يف �صحراء النقب عندما ُيطلب من
�صخ�ض الذهاب اإىل مكان ما .واأ�صل امل�صطلح ،طبقاً لأهل املنطقة ،هو من فعل الأمر
«! »go thereبالإنكليزية ،الذي �صمعه البدو املتنقلون من مكان اإىل اآخر من اأفراد
اجلي�ض اأثناء النتداب الربيطاين ( .)19٤٨-1917اإن ا�صتخدام تعبري «قوطر» مثال على
المتالك على لغة احلكم الأجنبي التي ُفر�صت على البدو .كما اأنه اأثر حي ،على تاريخ
من ال�صيطرة والإدارة والرتحيل الذي تعر�صوا له.
ال ُتقطت ال�صور التي ت�صكل هذا العمل بني ت�صرين الأول  ٢٠٠٢و�صباط ،٢٠٠3
خالل زيارات �صبلي العديدة واملطولة لأمكنة متنوعة يف املنطقة التي حتيط مبدينة بئر
تبني مناظر مع م�صاكن وقرى وبيوت واأماكن �صكن اأخرى ومقابر واأماكن
ال�صبع .اإنها ّ
لالأحياء والأموات .كما ُتظهر اأحياناً النا�ض الذين يقطنون هذه الأماكن ،واأغلبهم
اأطفال .ونادراً ما جند لقطات مقربة لالأفراد.
لي�ض هناك اأ�صلوب فوتوغرايف معني يحكم ت�صجيل �صبلي ملا هو موجود .اإن ظهور
ما ي�صميه رولند بارت «ذلك الذي كان» لي�ض حمكوماً بجماليات م�صبقة ،ول حتى
يوحد هذه ال�صور هو املو�صوع بحد ذاته ولي�ض الأ�صلوب.
بجماليات احلياد الوا�صح .ما ّ
اإن الطبيعة امليكانيكية للت�صوير الفوتوغرايف جتعله و�صطاً منا�صباً بالن�صبة ل�صبلي لتمكني
و�صع ما من الإف�صاح عن ذاته .وتكمن الأهمية يف مواجهة و�صع ماُ .تل َتقَط �صور �صبلي
لتظهر لالآخرين – يف معر�ض ويف كتاب – ما راآه �صخ�ض واحد .يف الوقت ذاته ،فاإن
التقاط ال�صور هو طريقة يف روؤية ما هو موجود.
ت�صهد ال�صور على مواجهة مع �صيء ما مل يتم اإدراكه اأو العرتاف به� ،صيء
م�صتثنى كلياً من وعي املجتمع .ولكن ميكن روؤيته من قبل اأي اأحد يقرر اأن يفتح
عينيه/ها ،واأن يذهب اإىل املكان الذي التقطت فيه ال�صور – كل �صورة مقرونة با�صم
املكان الذي التقطت فيه .لكن من يذهب هناك ،يرى ما راأته �صبلي نف�صه حني
التقطت ال�صورة ،لكنه لن يرى ،بال�صرورة� ،صيئاً يختلف كثرياً .وهكذا ميكن فهم
عنوان العمل قوطر على اأنه موج ٌه اإىل امل�صاهد بالدرجة الأوىل .اإن امل�صاهد يتعامل مع
امل�صور من خالل ال�صورة .وقراءته/ها لل�صورة �صتكون اإعادة لقراءة امل�صورة
الو�صع َّ
للو�صع ذاته.
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ل جند يف اختيارات �صبلي لل�صور تلك التي تعك�ض عالقة �صخ�صية حمددة بني
امل�صورة وما ت�صوره ،اأو تلك التي جتعل املرء ي�صعر بح�صورها ،اأو بتحديد اأكرث ،تلك التي
ت�صجل حالة تعتمد على وجودها هي .كما ل جند �صوراً تتبع وجهة نظرها اخلا�صة ،التي
يربطها ّ
املنظرون غالباً مبفهوم «املوؤلف» .ول جند �صوراً حلالت ا�صتثنائية اأو حلظات اأو
اأحداث خا�صة متميزة اأو مثالية ول مفاجاآت .اإن �صورها تعتمد على معرفتها احلميمة
بالأماكن التي تزورها وتعود اإليها – غالباً ،لتعيد التقاط �صورة مل تكن را�صية عنها –
ويف ا ّت�صالها الوثيق مع النا�ض الذين يعي�صون يف تلك الأماكن .وال�صور التي يقع عليها
اختيارها للعر�ض هي عن حالت عادية وظرفية واأو�صاع ل تخرج عن نطاق العادي اأبداً.
اإن املواجهة التي تتابعها كل �صورة هي مواجهة قد تكون حدثت فيما م�صى بطريقة
م�صابهة وقد حتدث ثانية .هكذا ،فاإن �صور �صبلي ت�صي بع�صوائية اللحظة الهاربة وت�صي،
يف الوقت ذاته ،بت�صابه تلك اللحظة مع اأخريات ت�صبقها و�صتليها.
ولي�ض للم�صورة مهرب من ا ّتخاذ قرارات معينة حول كيفية ت�صوير ما يوجد كي
يف�صح عن نف�صه .ل بد من تورطها التاأليفي للتاأكد من غياب وظيفة املوؤلف! اأما بالن�صبة
للعالقة بني الرائي واملرئي ،فاإن اأهم قرارات �صبلي هو اأن تلتقط �صوراً لأو�صاع .يع ّرف
القامو�ض «الو�صع» باأنه «الطريقة التي يو�صع فيها ال�صيء بالن�صبة ملحيطه» ،وهذا بال�صبط
ما حتاول اأحالم �صبلي تتبعه يف عملها :عالقة القرية ،عالقة بيت مبنظر ،عالقة ما �صنعه
الإن�صان – ك�صارع اأو �صور اأو ملعب – بالأر�ض ،عالقة البنايات واملالجئ ،عالقة املواد
امل�صتخدمة يف هذه البنى ببع�صها البع�ض ،عالقة الأ�صياء يف الغرف واحليز الذي ت�صغله.
واأخرياً عالقة الأفراد بالأمكنة التي يعي�صون فيها .حتديداً ،ميكن تعريف الأو�صاع التي
ت�صورها �صبلي ب أا ّنها الأمكنة التي ميكن التواجد فيها وتواجد النا�ض فيها .على الرغم من
اأن العالقة التي حتدد كل مكان وعالقة النا�ض باملكان يف كل �صورة يتم تعريفها بو�صوح،
فاإنها ،عادة ،ل تو�صع حتت املجهر :اإن عر�ض اأي و�صع ميتد عرب ال�صورة باأكملها يخلق
اإح�صا�صاً بارتباطه ب�صياق اأكرب.
اإن قرار التقاط �صور لأو�صاع ولي�ض لأ�صياء معزولة اأو م�صاهد طبيعية خالبة،
ميلي ،يف معظم الأحيان ،بعداً مع ّيناً عن الأ�صياء التي يتم ت�صويرها .وغالباً ما ت�صتخدم
�صبلي ،يف الت�صوير الداخلي اأو ت�صوير الأماكن ال�ص ّيقة ،عد�صات ذات زاوية وا�صعة،
وينتج عن هذا امتداد الف�صاء يف مقدمة ال�صورة .اأما ما يراد عر�صه ،فيدفع بعيداً عن
الرائي اإىل اخللف .اإن مثل هذه الف�صاءات الفارغة التي تف�صل بني الرائي وما ينظر
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اأو تنظر اإليه ،حا�صر اأي�صاً يف �صورها التي ت�صور اأو�صاعاً اأكرب .ل ت�صتخدم ،عادة ،اأي
اأدوات لتاأطري املنظر ،ول يوجد ما ميكن اأن يقود النظرة ،خطوة بخطوة ،اإىل ال�صورة .ما
ميكن اأن يعترب اأحياناً نتيجة ل�صرورات تقنية ،يعمل يف الوقت ذاته كموؤ�صر على بعد من
نوع ما ،وانعدام اإمكانية الو�صول ملا يرى .ويتم تاأكيد هذه املالحظة يف عدد من ال�صور
التي ُتظهر بنى مدنية كثيفة تكاد تغلق ف�صاء ال�صورة .هناك هوة اأو جدار اأمام امل�صاهد.
وت�صتخدم �صبلي اإ�صرتاتيجيات اإ�صافية ل�صمان ف�صل امل�ص ّورة عن مو�صوعها؛
مثل ال�صتخدام املتكرر للمناظر الأمامية للبنى املعمارية ،ومنظور مركزي يف ت�صوير
الف�صاء .غالباً ما يكون موقع امل�ص ّورة ،وكذلك موقع امل�صاهد «اأمام» ال�صورة ولي�ض «يف
و�صطها» .ل ُيدعى امل�صاهد اإىل هذه الأماكن ،بل يتم اإبقاوؤه خارجها .لي�ض موقع امل�ص ّورة
(وامل�صاهد) موقعاً طفيلياً ،بل �صخ�ض من اخلارج .لي�ض هناك جمال للتعاطف ،بل
لتوثيق ما يوجد عن بعد .وبو�صع هذا البعد يف الرتكيب الب�صري ل�صورها ،فاإن �صبلي
تق ّر بطبيعة الت�صوير الفوتوغرايف – اأي ت�صييء ما ي�صجله حتى لو كان ال�صيء و�صعاً –
لكنها يف الوقت ذاته ،ت�صع ما �صوف نراه مو�صع قراءة نقدية.
اإن مو�صوع �صور اأحالم �صبلي هو الأماكن التي يعي�ض فيها البدو الفل�صطينيون
يف جنوب اإ�صرائيل .والبدو الفل�صطينيون هم ال�صكان الأ�صليون ل�صحراء النقب منذ
الرحل حتى منت�صف
الرحل اأو �صبه ّ
القرن اخلام�ض بعد امليالد ،الذين كانوا من البدو ّ
القرن التا�صع ع�صر ،حيث كانوا يقودون قطعانهم مرحتلني تبعاً لوفرة الطعام ،متوجهني يف
فرتات اجلفاف لأقا�صي ال�صمال اإىل يافا ،وحتى حيفا ،منخرطني يف الزراعة املو�صمية،
ومتحكمني بالطرق التجارية التي تقطع النقب .مع بداية الن�صف الثاين من القرن
التا�صع ع�صر�َ ،ص َّعدت الإدارة العثمانية جهودها من اأجل اأن تتحكم بحركة البدو
الفل�صطينيني ،على الأقل من خالل اإن�صاء بئر ال�صبع العام  .19٠3ويف العام ،1917
ا�صتكمل النتداب الربيطاين ال�صيا�صة التي بداأها �صابقوهم .وبهذا ،فقد �صرع البدو
الفل�صطينيون بال�صكن يف ا�صتيطانات عفوية.
اإ�صلوب حياة �صبه الرتحال كان ل يزال �صائعاً بني الفل�صطينيني البدو لدى قيام
دولة اإ�صرائيل .وحتى ذلك الوقت ،فقد كان  65األف فل�صطيني بدوي يف النقب موزعني
يف  95قبيلة متلك كل منها احلق يف ا�صتعمال ح�ص�ض معينة من الأرا�صي .مل ي�صبق اأن
مت حتدي قوانني الأرا�صي التقليدية من قبل العثمانيني اأو الربيطانيني ،على الرغم من اأن
اأرا�صي الفل�صطينيني البدو مل تكن م�صجلة ب�صكل قانوين ،كما كانت القبائل املختلفة
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حترتم هذه القوانني ب�صكل �صارم .فحقوق الأرا�صي ،وارتباط عائلة معينة بقطع ا ٍ
أرا�ض
حمددة ب�صكل وا�صح ،يحمالن اأهمية تتجاوز كونهما �صروطاً ،ل ميكن ال�صتغناء عنها،
لل�صكن والزراعة وتربية املا�صية وللحياة واملكانة الجتماعية ،بل تتعلق ب�صرورتهم لبناء
�صعور بالهوية واحلفاظ عليه.
بعد اأن اأ�صبحت النقب حتت احلكم الإ�صرائيلي ،نزحت ن�صبة كبرية من
الفل�صطينيني البدو عن البلد بعد اأن اأُجربوا على ذلك .بينما مت اإما اإعادة توطني
واإما على التوايل اقت�صار ال�صكان الباقيني يف مناطق حمددة من �صمال بئر ال�صبع
و�صرق ِّيها ،حيث عا�صوا حتت حكم الإدارة الع�صكرية الإ�صرائيلية حتى العام  .1966يف
العام  ،1953كان هناك ما يقارب  11األف فل�صطيني بدوي يعي�صون هناك ،وممنوعني
ر�صميا من التنقل ومغادرة املنطقة التي ت�صكل فقط ما ن�صبته  ٪1٠من اأرا�صي البدو
الفل�صطينيني الأ�صلية .م�صتندة اإىل ت�صريعات احلكومة العثمانية بهذا اخل�صو�ض التي
تعود اإىل القرن التا�صع ع�صر� ،صادرت اإ�صرائيل يف خم�صينيات القرن الع�صرين ما
ن�صبته  ٪95من اأرا�صي البدو الفل�صطينيني يف النقب واأعلنتها اأرا�صي دولة .الآن يجرب
البدو الفل�صطينيون على ت�صمن الأرا�صي من الدولة ،وهو حق ل يجوز بكل الأحوال
اإل لفرتات ق�صرية جداً ،ما يجعل م�صاريع التخطيط والتنمية على امل�صتوى البعيد
م�صتحيلة .وبالتايل ،فمن اأجل العي�ض ،قد ّا�صطر البدو الفل�صطينيون العمل كعمال
مياومة ل�صالح ال�صكان اليهود الذين ينمو عددهم ب�صرعة.
يف مقابلة مع �صحيفة هاآرت�ض يف العام  ،1963قال مو�صيه دايان« :يجب حتويل
عمال مدنيني يف ال�صناعة واخلدمات والبناء والزراعة .اإن  ٪٨٨من ال�صكان
البدو اإىل ّ
الإ�صرائيليني لي�صوا مزارعني ،فلي�صبح البدو مثلهم .يف الواقع ،هذا التحول �صوف يكون
جذرياً ،و�صيكون معناه اأن البدوي لن يعي�ض على اأر�صه ومع قطعانه ،ولكنه �صيتحول
اإىل �صخ�ض مدين يعود اإىل بيته يف امل�صاء ويرتدي نعله البيتي ( .)...و�صيذهب اأولده
اإىل املدر�صة و�صعورهم مم�صطة ومرتبة .هذا �صيكون ثورة ،قد حتتاج اإىل جيلني لتتحقق،
و�صتختفي ظاهرة البدو عن الوجود ،دون اإكراه بل بتوجيه من احلكومة».
مع نهاية �صتينات القرن الع�صرين ،بداأت احلكومة الإ�صرائيلية بتطبيق �صيا�صة
توزيع ال�صكان البدو الفل�صطينيني يف �صبع مدن (تل ال�صبع ،ورهط ،وعرعرة النقب،
والك�صيفة و�صيچيڤ �صلوم ،واحلورة ،واللقية) ،التي مت التخطيط لها بدون ا�صت�صارة
املعنيني .وبهذا ،فقد اعتربت من قبل العديد من هوؤلء النا�ض الذين كانوا م�صتهدفني
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يف العي�ض هناك ،غري مالئمة اأبداً لحتياجاتهم الثقافية والقت�صادية اخلا�صة بهم .اأما
الآن ،فيعي�ض اأكرث من ن�صف البدو الفل�صطينيني يف النقب ،عددهم الكلي  13٠األفاً،
يف تلك التجمعات ال�صكانية .وطبقاً لالإح�صاءات الر�صمية فاإنها من الأفقر من بني كل
املدن «املعرتف بها» يف اإ�صرائيل .فهي تفتقر اإىل اخلدمات العامة املالئمة ،وتعاين من
ن�صب بطالة وجرمية عالية.
اأما الق�صم الآخر من �صكان النقب البدو ،فقد رف�ض النتقال اإىل املدن «املعرتف
بها» لكي ل يفقد اأرا�صيه ويعي�ض اأحوا ًل معي�صية يعتربها خمالفة ثقافياً ،ومذ ّلة
اجتماعياً .ويعي�ض هوؤلء يف خم�ض واأربعني قرية «غري معرتف بها» ،ولي�صت على اخلرائط
الر�صمية ،ومينعون من ت�صييد بنى دائمة ،وحيث تطرد العوائل من حيث يعي�صون ،ويتم
ن�صف البيوت بح�صب القوانني الإ�صرائيلية ،وحيث ل يتوافر لل�صكان الكهرباء ،اأو
املاء ال�صالح لل�صرب ،اأو اخلدمات ال�صحية واملجاري ،اأو التعليم الإعدادي والثانوي.
وينتظر النا�ض يف تلك القرى «غري املعرتف بها» ،احلكم يف ق�صايا اأرا�صيهم ،ويطالبون
بنهاية ل�صيا�صة هدم املنازل ،وباحل�صول على البنى التحتية ،وي�صعون اإىل فر�صة تاأ�صي�ض
جمعيات زراعية ،واأن ي�صمح لهم بالعي�ض بالطريقة التي تنا�صبهم اقت�صادياً وثقافياً.
التقطت �صور اأحالم �صبلي يف القرى البدوية «غري املعرتف بها» ،ويف املدن
كذلك .وهي �صريحة عما تريد اإظهاره ،لكنها تتطلب اأي�صاً قدراً من القدرات القرائية:
فمن مل يطلع عن كثب على الأو�صاع اخلا�صة قد يبقى فهمه عاماً للمو�صوع ،اأو قد
تفوته الفكرة كلياً .فهناك ،على �صبيل املثال ،ال�صورة التي ت�صور قرية «غري معرتف
بها» يف خلفية جمردة قوامها �صل�صلة من التالل ]�ض � .[55صقوف املباين م�صنوعة
من ال�صفيح اأو الأ�صب�صتو�ض اأو اخل�صب .و�صقوف ال�صفيح هذه تخلق حرارة �صديدة
داخل البيوت يف ال�صيف ،و�صجيجاً عند �صقوط املطر .كما اأن الأ�صب�صتو�ض خطر
على ال�صحة ،اأما اخل�صب فال يقاوم ب�صورة جيدة تقلبات املناخ .يتم ا�صتخدام هذه
املواد لأنها رخي�صة ول ت�صكل خ�صارة مادية كبرية اإذا مت تدمري البيت .اإن بناء البيوت،
وا�صتخدام مواد خمتلفة ،و�صفة الالدميومة ،هو مو�صوع العديد من ال�صور .ت�صتخدم
األواح ال�صفيح كذلك خللق اأماكن حول البيوت لالحتفاظ بحرمة الن�صاء ]�ض .[٤6
ولل�صبب ذاتهُ ،تع ّلق قطعة قما�ض اأمام املدخل ،بعلو يكفي ملن يف الداخل لكي يعرف،
بالنظر اإىل قدمي ال�صخ�ض القادم ،هل هو رجل اأم امراأة ]�ض  .[5٢تو�صع طاولة جميلة
ذات اأرجل حمنية وكر�صيني �صبه حديثني يف املنطقة املحيطة بالبيت ،كلياً خارج
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ال�صياق .األ يعرف �صاحب البيت الذي ي�صنع هذا الأثاث ما الذي ميكن اأن يفعله به يف
بيته ]�ض  .[٤٨كما تظهر �صورة اأخرى ،بالعك�ض ،كيف يتم ا�صتخدام كراج خللق حجرة
�صيوف تقليدية يف اليوم الذي يتوقع فيه قدوم �صيوف ]�ض .[٤9
لقد بلورت اأحالم �صبلي افرتا�صاً تفح�صه يف �صورها :حيث يكون هناك بيت ل
يوجد م�صكن ،وحيث يكون هناك م�صكن ل يكون هناك بيت .اإن املو�صوع يف غالبية
هذه ال�صور هو ا�صتخدام مواد غري م�صممة لبناء بيوت منا�صبة ،وعدم التاأكد من كيفية
ا�صتخدام اأ�صياء من ثقافات خمتلفة وتدمري واإهمال يف ال�صور التي تظهر اأو�صاعاً َم َدن ّية
– لي�ض عالمات فقر فقط ،بل عالمات القتالع والغربة بالتحديد .وما يوؤ�صر على
ي�صور بها النا�ض .فغالباً ما ُي َرون عن بعد ،وهم
الغربة يف تلك امل�صاكن هو الطريقة التي َّ
يديرون ظهورهم للعد�صة ،خيالت ل تكاد مالحمها تبدو للعيان ول حتى فردانيتها.
ويف واحدة من ال�صور النادرة التي تظهر جمموعة من النا�ض عن قرب ،ترفع امراأة �صابة،
وجزء كبري من وجهها يف الظل ،ورقة بطريقة تغطي وجه جارتها كلياً ]�ض  .[٤3وحيث
متكن روؤية الوجوه ،فاإنها خمفية .يبدو اأن من امل�صتحيل اإظهار اأفراد يف هذه امل�صاكن –
كاأنه من امل�صتحيل ت�صجيل تكوين الفرد حتت تلك الظروف وكاأنه من امل�صتحيل اإظهار
اآثار الأو�صاع املعي�صية على اأج�صاد هوؤلء ووجوهم .كاأنه ل بد من احليلولة دون متثيل
هوؤلء الأفراد ك�صحايا ،وكاأنه يجب تاليف جعل هوؤلء �صحايا يف ال�صور.
ل بد من التعر�ض جلدلية مقلقة هنا :حني يتم حرمان الأفراد من حقوقهم
الأ�صا�صية التي ميكن اأن تعطيهم القوة لت�صكيل ذواتهم ككيانات م�صتقلة ،يبدو اأنه ل بد
من حرمانهم حتى من حقهم يف اأن يكون لكل منهم �صورته وذلك من اأجل ت�صكيلهم
ك�صحايا لأو�صاعهم املزرية .هناك ا�صتثناء واحد� :صورة لزوج وزوجته وابنتهما ال�صغرية
يجل�صون معاً يف و�صع ثقة وتقارب على كنبة بالكاد تكفي اأج�صادهم ]�ض  .[٤٠وما مييز
ترتيب الغرفة هو ال�صتائر التي مت �صحبها بطريقة تن�صيقية ت�صمح لل�صوء بالت�صلل من
خالل النوافذ .الرجل الذي يظهر مع زوجته والطفلة يف بيته هو من قرية «غري معرتف
بها» ،وهو مدير جمعية تقاوم الطرد .واإزاء التهديد بالن�صف ،تبدو هذه العائلة وكاأنها
جعلت من بيتها وطناً .ورمبا �صمح هذا ل�صبلي باأن ت�صورهم كاأفراد يف املكان الذي
يعي�صون فيه.
بعد مالحظة كل ما تقدم ،هناك �صيء يف هذه ال�صور ل بد من تقديره ب�صكل
منا�صب :يبدو �صف من البيوت يف قلب ال�صحراء متداخ ًال بتناغم مع منظر التالل
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]�ض [55؛ يف �صورة التقطت لتظهر حزمة من �صفائح الأ�صب�صتو�ض امل�صتعمل مهياأة لكي
يعاد ا�صتعمالها للبناء ،ت�صكل قطعة ورق يف ال�صارع ،و�صرتة رجل يقف بجانب جدار،
و�صجادة يف الأ�صجار على اجلانب الآخر من اجلدار ،ت�صكل اإيقاعاً يحيي ال�صورة باأكملها
]�ض [٤٢؛ اأكواخ واأ�صجار موزعة عرب ال�صورة خللق اإح�صا�ض بالتكامل ]�ض [٤٤؛ الإمياءة
البالغة الروعة ل�صبي التي جتمع حتركات اأترابه املبعرثة ]�ض  .[61هذه حلظات جمال من
�صنع امل�صورة ،وهي نابعة من ال�صورة ل مما ُي َ�ص َّور .لي�ض من املنا�صب اأن نقول اإن جمال
هذه ال�صور هو م�صاألة ذات عالقة باجلماليات ،وهو ،بذلك ،يه ّيئ لال�صتهالك ،مناظر
املعاناة ال�صديدة .بد ًل من ذلك ،فاإن خلق هذا اجلمال يجب اأن يتم فهمه كفعل مقاومة
�صد قوى التدمري الكا�صحة .قد تكون هذه املالحظة جواباً عن ال�صوؤال :ما الذي يجعل
هذه ال�صور ،التي ت�صي بدرجة عالية من التوثيقية ،اأعما ًل فنية؟
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