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تحرير العريب :رؤية لالستشارات
تصميم :رومي بيطار

يقام املعرض بتنظيم من متحف كاستيلو دي ريفويل للفن املعارص ،تورينو ،وجالريي
وايت تشابل ،لندن ،بالتعاون مع مركز جميل للفنون ديب.
كتلوج املعرض اال ستعادي ينرش من متحف كاستيلو دي ريفويل للفن املعارص،
تورينو ،وجالريي وايت تشابل ،لندن و سلفانا اديتوريايل.

ينرش ترجمة “مايكل راكوفيزت – نسوس و محادثات :كتلوج املعرض اال ستعادي”
ّ
من قبل ّ
للفنان مايكل راكوفيزت يف مركز جميل
فن جميل بمناسبة املعرض الفردي
ّ
للفنون ،ديب ( 11مارس  8 – 2020أغسطس  )2020الذي يتبع املعرض يف
متحف كاستيلو دي ريفويل للفن املعارص  2019وايت تشابل .2019

تدعم مؤسسة فن جميل الفنانني واملجتمعات اإلبداعية.حقوق النرش والطبع هلذه
النصوص محفوظة ،ال يجوز نسخ أي جزء من هذه الدراسة بأي شكل دون إذن
كتايب من النارش.

© ايونا بالزويك ،إيال شوحيط ،ماريانا فيتشيليو ،هيدا راشد ،نورا رازيان ،كارولني
كريستوف باكارجييف ،وفن جميل

الخفي موجوداً (شيدو الماسو) ،2018 ،صورة للتركيب الفني ،ميدان ترافلجار ،لندن.2018 ،
أال يكون العدو
> ينبغي ّ
ّ
مع التقدير للفنان ومكتب عمدة لندن © .غوتييه دي بلوند

كنمــط معمــاريّ يف
س« :اآلرت نوفــو» ()Art Nouveau
ٍ
اســطنبول مطلــع القــرن العرشيــن؛ صعــود مــروع اإلســكان

ّ
ّ
ً
مصغـ ًـرا عــن البيئــة
نموذجــا
( )Sesame Streetالــذي مثــل
ّ
ّ
وكملتــه صــورٌ
ّ
ّ
الســلوكية
رمزيــة ملختلــف األنمــاط
املدينيــة،

بخمســينات القــرن العرشيــن يف ســانت لويــس وهبوطــه؛ مبان
ٍ
ّ
ّ
ـوفياتية –
تخيلهــا املواطنــون يف بودابســت مــا بعــد احلقبــة السـ
ً
مــا الــذي يســتديع العمــارة ،احلديثــة منهــا تحديــدا ،كموضــوع
ٍ
رئيــس يف أعمالــك؟
ٍ
ّ
ُ
ّ
ّ
االجتماعيــة
التحتيــة
تمثــل العمــارة أحــد أكــر نظــم البــى
ظهـ ً
ـورا ،ويه بالنســبة يل ،أنــا النــائش يف ضاحيـ ٍـة مــن ضــوايح
ُّ
ّ ً
ً
َ
نيويــورك ،تشــكل خلفيــة ومتنــا .وحــاىك أفــق مانهاتــن يف نظــري
سلســلة مــن اجلبــال ،تمتـ ُّ
ـد يف البعيــد وتــذوي ،إذ تــراءى مــن

«أوســكار ذا جــروش» (« ،)Oscar the grouchذا بوليانايــش

كجــزء مــن األفــق –
موقــع الـ«جرايــت نِــك» ()Great Neck
ٍ

فتبــدو كمثــل دليــل عــى وجــود عــامل بعيــد خلــف املــكان الــذي
ٍّ
أحيــا بــه .غــر أين نشــأت عــى تعلــم عــدم تصنيــم األبنيــة
ّ
ومصمميهــا .ذاك قــد يبــدو نافـ ًـا ،لكـ ّ
ّ
ـن عــامل الصغــار يتشــكل

ّ
رسديــات أهلهــم .أنشــأين والــديّ يف شــارع «سيســامي»
مــن

بيــج بــرد» ( ،)the Pollyannaish Big Birdو«مســر
ســنوفل أوباجــوس» ( ،)Mr.Snuffleupagusالــي اقتــرت
ّ
املخيــات اخلصبــة .مل تكــن األبنيــة يف شــارع
رؤيتهــا عــى ذوي

ًّ
«سيســامي» ُم ّ
مهمــا هــم النــاس يف
همــة ،بــل مــن كان
داخلهــا .حـ ّ
ـى ألعــاب ال«فيــر برايــس» ( )Fisher Priceالــي
ً
ّ
خربتهــا يف ذاك الشــارع عندمــا كنــت طفــا أكــدت عــى ذلــك،
حيــث كانــت مصاريــع األبــواب ُتفتــح وتكشــف ّ
عمــا يف داخلهــا.
ّ
اخلياليــة مــع املدينــة ،عــر الثقافــة
واقرتنــت بتلــك العالقــة
ـعبية ،الرحـ ُ
ّ
الشـ ّ
الواقعيــة فيهــا ،حيــث كنــت أعايــن النــاس
ـات

بعيشــهم خــارج األبنيــة؛ األشــخاص امل ّ
رشديــن الذيــن ،كمــا
ً
رشحــت يل ّ
جنــودا مــن حــرب فيتنــام رفضــت
أمــي ،كانــوا
ّ
املاليــة .وال أذكــر
حكومتنــا رعايتهــم ،أم ضحايــا للضغوطــات

ٌ
ُمحادثة عرب البحار ،ربيع 2019

أنــي عــاودت النظــر إىل املبــاين بعــد ذلــك مــن دون معاينــة
األجســاد املنتــرة أمامهــا مقابــل تلــك القابعــة يف داخلهــا.
ومل أبــدأ التفكــر الفعــي باألبنيــة باعتبارهــا واجهــات يمكــن أن
ُ ّ ّ
فنيــة ُم ّ
تحيــا عليهــا أعمــال ّ
حــدد إل خــال
خصصــة ملوقــع م

كليــة الفنــون .واملــكان الــذي شــهد اختبــاري ّ
دراســي يف ّ
األول

يف هــذا الســياق ،حــرم «بريتشــيس كوليــدج» (Purchase
« ،)Collegeســتايت يونيفريســييت أوف نيويــورك» (State
ً
ًّ
متمــزا عــى نحــو
مكانــا
 ،)University of New Yorkكان
ٍ
خــاص .إذ وعــى الرغــم مــن ســواد النظــرة إليــه بــن الطــاب
ّ
ّ
املعماريــة للحــرم كانــت رؤيــة
باعتبــاره مهزلــة ،إل أن الرؤيــة
ً
ّ
ّ
ّ
معماريــون
مؤثــرة ،حيــث شــملت أعمــال ومبــاين وقعهــا

أمثــال بــول رودولــف ( ،)Paul Rudolphفينتــوري (،)Venturi
راوخ أنــد بــراون ( ،)Rauch and Brownإدوارد الرايب بارنيــس
( ،)Edward Larrabee Barnesورشكــة والــر جروبيــوس
( )Walter Gropiusيف الواليــات ّ
املتحــدة؛ «ذا أركيتكتــس

ّ
ّ
محليــة بإلغــاء الفصــل العنــريّ يف املســاكن بســانت
إتحاديــة
ّ
لويــس ،غــر أن هــذه األبنيــة بقيــت مأهولــة بســكان أفارقــة
ً
نظــرا الســتمرار ممانعــة البيــض يف العيــش إىل
أمريكيــن،
جانــب جــران ســود البــرة.
ٍ
ومــا أثــار اهتمامــي ً
أيضــا يف «برويــت -إيجــو» كان تصميمــه،
ّ
الــذي مثــل نزعــة مثابــرة ومنتظمــة هدفــت إىل تطويــع
ّ
وديموقراطيــة ،ولبنــاء أمكنــة آمنــة
اخلرســانة كمــادة آمنــة
ّ
ّ
وديموقراطيــة وتحفــز العيــش اآلمــن والديموقراطــي .وشــكل
ّ
ّ
ً
ّ
اخلــط املفهومــ ّ
ملســؤولية
إطــارا
املمتــد ،بالنســبة يل،
ي
هــذا
امل ُ ّ
ّ
االجتماعيــة .وجــاء فشــل «برويــت -إيجــو» يف
صممــن
ّ
الكارثيــة
تجســيد معنــاه املثــايل هــذا ،عــى الرغــم مــن نتيجتــه
ّ
ً
عــى املســتوى العمــا ّ
نموذجــا لعمــارة
ين ،ليمثــل مــع ذلــك
ّ
رؤيويــة تكمــن جذورهــا يف فشــل ال منــاص منــه وذلــك عــى
ٍ
الرغــم مــن قيامهــا يف أغلــب الوقــت ،بمــوازاة ذاك الفشــل،
ّ
ببــث الرغبــات املتفائلــة واإليحــاء بهــا .وارتبــط عــدم بنــاء

كوالبوراتيفــز» ( .)the Architects Collaborativeوأتــت
ّ
ّ
إشــكاليتها ،ومل يســعفها واقــع إنشــاء كل
النتائــج مذهلــة يف

«برويــت -إيجــو» بالنســبة يل بالعــدم البنــايئ ،وباســتحالة هــذا
التصنيــف اآلخــر .إذ ّ
ّ
الرؤيويــة نظـ ًـرا لتكــرار
أن مقرتحــات العمــارة

مبــى يف ذاك احلــرم مــن حجــارة الطــوب نفســها ،تلــك احلجــارة
ِ
ٍّ
ُ
ّ
الب ّ
حــد مــا ،أضفــت عــى
والطوليــة ،والــي ،إىل
نيــة والقاتمــة

ارتباطهــا بالنمــاذج والرســومات وغريهــا مــن األشــكال املقصــور

ّ
ّ
املجســمات
فاشــية .وجــاءت مشــارييع يف
احلــرم إيحــاءات
بالدرجــة األوىل ُمدمجــة يف تلــك العمــارة ومتماهيــة يف
مواقعهــا ،حــى كادت يف بعــض األحيــان أن تختفــي .وكنــت
ّ
أوجــه نقــدي لرصامــة تجانــس احلداثــة؛ وجــاء أحــد املشــاريع

ّ
وكأنهــا
يك يجعــل حجــارة الطــوب تلــك تبــدو ،عــى نحــو حــريفّ،
تشــيح بوجههــا عــن الناظريــن إليهــا وتتقهقــر يف الغيــاب.
فيمــا بعــد ،وخــال دراســايت العليــا يف جامعــة «إم آي يت»
ّ
ّ
( )MITبأواســط التســعيناتّ ،
االجتماعيــة
املثاليــة
تعرفــت إىل
ُ
يف احلداثــة وإىل نتائجهــا املختلطــة عندمــا ت ّ
طبــق عــى أرض
ّ
ّ
املفضــل لــدى كل أســتاذ جامــي وحــدات
الواقــع .وكان املثــل
ّ
ســكن «برويــت -إيجــو» ( )Pruitt-Igoeالــي صممهــا مينــورو
ُ
تعــرض
ياماســايك ( .)Minoru Yamasakiوكانــت باســتمرار
أمامنــا ضمــن محــارضات ُم ّ
ّ
فوتوغرافيــة،
عــدة عــى رشائــح
حيــث اقرتنــت الصــور الــي ُتظهــر انهيارهــا يف العــام 1972

بجملــة تشــارلز جينكــس (« :)Charles Jencksماتــت
العمــارة احلديثــة يف ســانت لويــس ،ميســوري ،بتاريــخ 15
يوليــو  ،1972عنــد الســاعة  3:32بعــد الظهــر ،حــن ُ
ج ّ
ــرع

مــروع «برويــت -إيجــو» الشــهري ،أو باألحــرى العديــد مــن
ّ
كتــل منشــآته ،كأس السـ ّ
ـم األخــر املــرع بالديناميــت» .ومثــل
ُ
ّ ً
هــذا التعيــن امل ُ ّ
نمــق واملســتعيص لعتبـ ٍـة كهــذه أهميــة قصــوى
بالنســبة يل ،وأردت معرفــة املعــى الكامــن وراءه .وكان ّ
ثمــة
طبعــا ،مــن ضمنــه حقيقــة ّ
ً
الكثــر ّ
أن
ممــا ينبــي اســتطالعه
ّ
ُ
ّ
العنرصيــة،
«برويــت -إيجــو» مثــل يف البدايــة عمــارة تمــايش
ّ
ّ
األمريكيــون يف مبــان
األمريكيــون والبيــض
حيــث أقــام األفارقــة
ٍ
َ
منفصلــة .ويف ديســمرب مــن العــام  ،1955أمــرت محكمــة

وجودهــا عــى الــورق ،بقيــت ،يف أغلــب الوقــت ،مقرتحــات
ّ
ـات راوحــت بــن عــدم جــدوى التنفيــذ،
نظريــة مرهونــة بمعطيـ ٍ
ً
ّ
املزيانيــاتُ .
ّ
وطرحــت
وتلكــؤ السياســات ،وصــول إىل عــدم توفــر
ّ
ّ
ّ
براجماتيــة ،وبيانــات تتطلــب
كاســتعارات
التكميليــة
أفكارهــا
ٍ
ّ
ثقافــة قــادرة عــى تســويغ وجودهــا ،ومقاربــات نقديــة للواقــع.
وخــال إقامــة يل يف بودابســت بالعــام  ،2006أذهلــي
العديــد الكبــر مــن األبنيــة املهدومــة ومســاحات األرض
ّ
املدينيــة يف «املنطقــة
الفارغــة الناتجــة عــن مشــاريع التجديــد
ّ
ّ
املحليــون عــى
الســابعة» وأمكنــة أخــرى .وأطلــق الســكان
تلــك املســاحات تســمية «األســنان املفقــودة» ،ويه تســمية
ّ
العامليــة الثانيــة حــن كانــت القــوات
اســتخدمت يف احلــرب

ّ
ّ
ّ
املهمــة قبــل انســحابها،
األبنيــة
األملانيــة املتقهقــرة تقــوم بتفجــر
ّ
ّ
ـوفياتية الــي كانــت تحــل مكانهــا بالفعــل
وتقــوم القـ ّـوات السـ
ّ
نفســه .وبــدا يل أن هــذه املســاحات الفارغــة املؤقتــة أوجــدت،
ّ
ّ
لتخيــل مســتقبل أفضــل.
عــى األقــل ،بضعــة مجــاالت صغــرة

ّ
«الرؤيو ّيــون»
لــذا وضعــت نفــي ،يف مــروع حمــل عنــوان
( ،)The Visionariesيف تـ ّ
ـرف اجلمهــور ،وقمــت مــن خــال
ّ
تســجيل املواعيــد بالتعــاون مــع املواطنــن البتــكار كولجــات
رؤيويــة تعاملــت مــع تلــك املســاحات الفارغــة .س ُ
ّ
ّ
ت
معماريــة
ِ
ً
مرتديــا لوحــة إعالنــات (مصدرهــا يف
يف شــوارع بودابســت
ّ
األصــل منشــآت مؤقتــة تســتخدم يف رفــع الالفتــات خــال
احلمــات السياسـ ّـية يف أنحــاء املدينــة يمكنهــا ،حــن ُتخلــع عــن
ّ
ّ
ّ
يكملــه مقعــد
تتحــول إىل اســتديو كتابــة نقــال،
اجلســد ،أن
للجلــوس واللــوازم املطلوبــة .وجــرى الطلــب مــن املشــاركني
ّ
حــى األكــر غرابــة
التعبــر عــن أحالمهــم ورؤاهــم ووصفهــا-
منهــا -وذلــك كوســيلة إلطــاق نقاشــات ّ
ّ
ونقديــة،
فعالــة
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ّ
ّ
برصيــة بديلــة تبعــد كل البعــد عــن أفــكار
وللنهــوض باحتمــاالت
املســتثمرين العقاريني.

ّ
ّ
اإلعالنيــة الفتــة ُرســمت باليــد ُتظهــر «برويــت-
وغطــت اللوحــة
ً
مهدومــا ،وترتفــع فوقــه ّ
قبــة «بوكمينســر فولــر»
إيجــو»

ّ
اجليوديســية كمثــل قمــر واعــد.
()Buckminster Fuller
ّ
ّ
«الرؤيويــون» ،ورمــز للرغبــة يف تحريــر العمــارة
ومثــل هــذا شــعار
ّ
احلديثــة مــن تركــة الفشــل واالحتمــاالت املعلقــة ،وإعــادة
ً
صعــودا ،للمطالبــة بمســتقبل نتشــارك
صياغتهــا مــن األرض
يف وضــع رؤاه وال يســقط علينــا مــن فــوق إىل تحــت.
س :نحيــا اليــوم يف زمــن حــرب أيقونــات -دمــار مركــز التجــاري

العاملــ ّ
ي ،دمــار تدمــر؛ وتحريــف التاريــخ -إزالــة التماثيــل يف
ّ
ّ
ـوفياتية الســابقة ،حركــة «لتســقط رودوس»
اجلمهوريــات السـ
( .)Rhodes must Fallوأنــت ،مــن «الماســو» ()Lamassu

الــذي حققتــه يف «فــورث بلينــث» ( )Fourth Plinthبلنــدن أو

«بــرج تاتلــن» ( )Tatlin’s Towerيف ســيدين ،تقــوم بإعــادة بناء
النصــب واأليقونــة .مــا مـ ّ
ـرد إحلــاح هــذه األفــكار يف أعمالــك؟

أفهــم هــذه املشــاريع باعتبارهــا «إعــادة ظهــور» وليــس إعــادة
ّ
مجــرد أشــباح ألصلهــا،
إعمــار أو إنشــاء .يمكنهــا أن تكــون
ّ
اخلــرة تكمــن وظيفتهــا يف
ومثلهــا مثــل جميــع األشــباح
ّ
الرتصــد.

ّ
العامليــة
كابــن لوالديــن يهوديــن ولــد كالهمــا يف أعقــاب احلــرب
ٍ
ّ
تلقنــت يف سـ ٍّ
ـن مبكــرة عــن حــرق الكتــب
الثانيــة بالعــام ،1945
الــذي ســبق حــرق األجســاد خــال اهلولوكوســت .وكمــا خــرت
خــال حيــايت َ
ّ
فــإن تقويــض
وخــر النــاس عــى مــدى التاريــخ
ِ
ً
ّ
غالبــا مــا يســبق تقويــض البــر الذيــن
الثقافيــة
األعمــال
ّ
ّ
ً
يحيــون يف موازاتهــا .وذاك يشــكل نمطــا آخــر مــن الــا بنــاء.
ّ
وهــو يمثــل أحــد أســباب مقاومــي ملصطلــح «إعــادة اإلعمــار»
الــذي بــات يف األعــوام األخــرة أكــر شـ ً
ـيوعا بفضــل صــور املســح
ّ
ّ
الضــو ّ
والثالثيــة األبعــاد والصــور املطبوعــة لــروح
الرقميــة
يئ
ٍ
ّ
مهدومــة أو معرضــة للهــدم ،كمثــل موقــع تدمــر األثــري يف
ســوريا .وتــأيت هــذه املمارســات ُ
لتشــر إىل ســهولة إعــادة إنتــاج

التاريــخ وإىل ّ
أن األخــر ليــس عرضــة خلطــر الــزوال ،غــر ّأنهــا يف
ّ
اجلوهريــة :كأن ُنعيــد بنــاء
املقابــل تغفــل بعــض االســتحاالت
احليــوات الــي ُق ِّوضــت ُ
ِّ
وش ّ
ــوهت وأولــت يف جنبــات اخلرائــب
ّ
األثريــة.

ّ
ويمثــل «إعــادة الظهــور» ،يف املقابــل ،فكــرة تتكـ ّـرر يف أعمــايل،
ّ
كــون االختفــاء يتكـ ّـرر يف ســياق التاريــخ .وتمثــل إحــدى القطــع
ُ
الــي أعيــد صنعهــا يف العمــل املتسلســل واملسـ ّ
ـتمر ،واملعنــون
ّ
ً
«ينبــي أل يكــون العــدو اخلفــ ّ
موجــودا» (The Invisible
ي
 ،)Enemy Should Not Existقطعــة مــن قــدم تعــود إىل
ٍ
مــا بــن العامــن  2400 – 2600ق.م كانــت قــد رسقــت مــن
ّ
وتتضمــن بطاقــة وصــف القطعــة االثريــة،
املتحــف العــرايق.
ً
ّ
مؤرخــة الفــن الدكتــورة ديانــا ماكدونالــد ،يقــول:
اقتباســا مــن
ً
الـ ّ
قديمــا ،قــد يكــون هدفــه تقديــم الصــورة عــى
ـرر ،إن كان

ـراُ .
وتشــر هــذه القطعــة وتلــك املعلومــات ً
نحــو أقـ ّـل تأثـ ً
معــا
ٍ
ّ
الفقــد واألىس اجلمــي اللذيــن يشــهدهما العــامل يف هــذا
إىل أن ِ
الســياق مل يبــدآ مــع نهــب املتحــف ولــن ينتهيــا معــه .فاألمــر مل
يكــن ســوى واقعــة أحــدث يف سلســلة طويلــة مــن الوقائــع.
ً
ً
دائمــا ،مــا دام اختفــاء
الزتامــا
وغــدا مــرويعّ اآلن لألســف

القطــع والنصــب والــروح يف أعقــاب حــرب العــراق بعيـ ً
ـدا عــن

أيّ عالمــات انحســار.
ُ
وأذ ّ
يتســم العمــل املعنــون «الماســو» ( )Lamassuبطبيعــة
ّ
ّ
ّ
رصحيــة ،فإنــي أرى أنــه مــن الــروري اإلشــارة إىل وقوعــه
ّ
ضمــن السلســلة املتواصلــة الــي تحمــل عنــوان «ينبــي أل
ً
ي موجـ ً
ـودا» ،والــي تضـ ّ
يكــون العــدو اخلف ـ ّ
ـم أعمــال متفاوتــة
األحجــام واملقاســات .وتــأيت بعــض تلــك األعمــال عــى شــكل
ّ
ّ
نذريــة صغــرة تلتئــم أيديهــا للصــاة .وتشــكل هــذه
تماثيــل
ّ
ً
ً
كبــرا مــن اآلثــار الــي اختفــت نتيجــة
جــزءا
النذريــة
التماثيــل
نهــب املتحــف العــرايق .ويعتقــد بعــض علمــاء اآلثــار أن النــاس
حــن كانــو يذهبــون إىل املعابــد كانــوا يرتكــون تلــك التماثيــل
ً
ّ
وراءهــم كنــذر ّ
يقدمونــه إىل املعبــد يمثــل بديــا عنهــم ليكمــل
ٍ
ّ
الفنيــة بدائــل ،أو أشــباح،
الصــاة .وأنــا أعتــر هــذه األعمــال
ّ
تمثــل العراقيــن الذيــن غابــوا ،كمــا أرى ّ
أن «الماســو» يلعــب
الــدور نفســه ،لكــن بمقــاس أكــر يناســب املــكان العــام .ويقــوم
العمــل يف منطقــة ال«فــورث بلينــث» (،)Fourth Plinth
ّ
فيــؤرق ســاحة «ترافاجلــار» ( )Trafalgarبالزتامــن مــع مــا
نشــهده مــن موجــات هجــرة كبــرة ألنــاس يغــادرون العــراق
ّ
يضــم حيــوات
وســورياّ .إنــه شــبح لألصــل ،وللمــكان الــذي
هــؤالء البــر الــي مل يعــد باإلمــكان إعــادة بنائهــا ،وهــم مــا زالــوا
يبحثــون عــن مــاذ آمــن يلجــؤون إليــه.

س :وأنــت تلفــت انتباهنــا ً
ّ
املاديــة
أيضــا إىل تفاصيــل الثقافــة
ّ
ّ
ّ
العاميــة تبقــى بعيــدة
مجســماتك
وضعيــة
وصغائرهــا .لكــن

ّ
ـورياليني ،أو عــن
كل البعــد عــن «األعمــال املوجــودة» الــي للسـ
ّ
«العمــل اجلاهــز» الــذي حققــه دوشــامب ( ،)Duchampكيــف
ّ
ّ
ّ
اليوميــة بــن مــا تحققــه
يمكــن تميــز األعمــال املتعلقــة باحليــاة
مــن أعمــال؟
ســعيد بذكــرك دوشــامب ،إذ عــى الرغــم مــن االختــاف التــام
ّ
ّ
ّ
فــإن هنــاك
اليوميــة،
كيفيــة اســتخدامنا ألغــراض احليــاة
يف
عمــل لــه فيــه عالقــة مبــارشة بالنهــج الــذي أســلكهّ .
تعرفــت إىل
هــذا العمــل يف العــام  2013بفضــل صديقــي آنــا برفــايك (Ana
ّ
ّ
ً
ً
رائعــا تمثــل يف كوكتيــل
مرشوعــا
 ،)Prvackiالــي حققــت

حمــل عنــوان «ذا جوســتيس» ( ،)the Ghostessويه
ّ
ّ
أنثويــة لعــدد مــن التصاميــم الــي حققهــا دوشــامب
نســخة
ّ
ّ
ملعــرض يف باريــس .مــا حققــه األخــر تمثــل بقطعــة ســكاكر
ملفوفــة برقاقــة خــراء طبعــت عليهــا عبــارات «زائــر  +مضيــف
= شــبح» ( .)A Guest + A Host = A Ghostوالعديــد مــن
أعمــايل يرصــد الطهــو كســبيل لبنــاء مــا هــو اجتمــايع ،وطاملــا
ّ
فكــرت بالتقاطــع املوجــود بــن االســتضافة ()hospitality
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ّ
تشــتق مــن العبــارة
والعــداء ( ،)hostilityهــذه األخــرة الــي
ّ
الالتينيــة ( ،)hospesالــي تعــي «مضيــف» (« ،)hostضيــف»
ّ
( ،)guestأو «غريــب» ( .)strangerوتتشــكل  hospesمــن
ً
 ،hostisالــي تعــي «غريــب» أو «عــدو» .وانطالقــا مــن هــذه
اللغويــة ،وعــى َهــدي مــروع آنــاّ ،
ّ
توصلــت إىل
االشــتقاقات
اســتخدام عبــارة ( )ghostingكســبيل لتعيــن تلــك اللحظــات
ٍ
ً
الــي يكــون املــرء فيهــا عالقــا يف فضــاء مــن االضطــراب ،حيــث
ً
ضيفــا وعـ ً
ـدوا يف آن ،أو حيــث يغــدو املضيــف
يكــون املــرء هنــاك
مصــدر عــداء.
ـت طويل
وجــاء تقديمــي لعمــل دوشــامب هــذا بعــد مــي وقـ ٍ

مــن اســتعانيت بالــورق املعجــن ،الــذي اســتلهمته مــن لفائــف
ـطية يف الواليــات ّ
الغذائيــة الــرق أوسـ ّ
ّ
املتحــدة ،وذلك
املنتجــات

ّ
يضمهــا عمــي «العــدو اخلفــ ّ
ي» (The
لتنفيــذ القطــع الــي
ً
 .)Invisible Enemyوجــاء هــذا أيضــا بمثابــة اكتشــاف أضــاف
ّ
ً
ُب ً
جديــدا لفهمــي هلــذه املجموعــة وللمــواد الــي تؤلفهــا.
عــدا
ً
ّ
املتمــز ألغــراض احليــاة
وطبعــا ،وبســياق أوســع ،يــأيت املوقــع
مدينــا بعــض الــيء لدوشــامب أو حـ ّ
ً
ّ
ـى
اليوميــة يف أعمــايل

لوارهــول ،وذاك يعــود إىل الســبل الــي فتحاهــا يف النظــر إىل
قيمــة األشــياء وإىل مــا يمكــن أن يسـ ّ
ـتحق االهتمــام واإلبــراز.
ّ
اليوميــة
لكــن أســلويب الــذي يقــوم عــى اســتخدام األغــراض
ّ
يتــوخ اإلشــارة إىل املصــدر ،أو األصــل ،والــذي ُي ّ
عــد جوهريــاًّ
يف التنقيــب عــن اآلثــار .أصــل الــيء ،ومــن هــو ذاك الــذي
اســتخدم هــذه األداة أو تلــك ،وهيئــة الغــرض ومحيطــه
والقصــص الــي يمكــن لــه أن يرسدهــا – كل هــذه األمــور
ّ
مهمــة بالنســبة يل.
هنــا مثــل عــى هــذا؛ يف شــهر أغســطس  ،2004اكتشــفت
علبــة حمــراء كبــرة مــن رشاب التمــر يف متجــر «رشكــة
ســعادة لإلســترياد» ( )Sahadi Importing Coيف «أتالنتيــك
إفينيــو» بنيويــورك .متجــر «ســعادة» هــذا كان مــن أوىل املتاجــر
ّ
ّ
وجــديت مــن جهــة ّ
أمــي الــراء منهــا
جــدي
الــي اعتمــد
عندمــا وصلــوا إىل نيويــورك يف العــام  1946إثــر مغادرتهــم
بغــداد .وعندمــا حملــت العلبــة إىل صنــدوق احلســاب قــال
يل تشــاريل ســعادة ،مالــك املتجــرّ « ،
تحبهــا كثـ ً
أمــك ســوف ّ
ـرا.
ً
ّإنهــا مــن بغــداد» .عاينــت العلبــة ّ
جيــدا واملاركــة املطبوعــة

ّ
ّ
واألمنيــة ،فاســترياد
اجلمركيــة
تشــاريل ّأنــه ينبــي لــوم التدابــر
ً
املنتجــات مبــارشة مــن العــراق كان ال يــزال محفوفــا باملخاطــر
ً
ّ
ً
مرشوعــا فاشــا.
وقــد يمثــل
ً
ّ
وكثــرا مــا
اليوميــة هــذه.
كل يشء يكمــن يف أغــراض احليــاة
تكشــف تلــك األغــراض عــن مالمــح الســلطة والسياســات الــي
تبقــى محجوبــة يف العــادة .يقــول العلـ ُ
ـم ّأنــه إن أردت معرفــة
ِ
ً
ًّ
ّ
تلوينيــا
كيفيــة عمــل نظــام مــن األنظمــة عليــك إضافــة عامــا
ُ
ّ
عليــه .بالنســبة يل مثــل ذاك املنتــج هــذا العامــل التلويــيّ،
ُمفص ً
حــا عــن املعانــاة الــي ســببتها العقوبــات ،وعــن صدمــة
ِ
اخلــوف املرتبطــة بــه والناتجــة إحســاس «الزينوفوبيــا» (رهــاب
ّ
األجانــب) الــذي فــرض طمــس مــكان إنتاجــه األصــيّ
وتبــي
َمنشــأ ُم ّ
ّ
مجــرد ســلعة
قنــع .فانتقــل ذاك الغــرض مــن كونــه
ـتهالكية ،يف علبة ُترمى بعد االســتخدام ،إىل يشء ُم ّ
ّ
قدس.
اسـ

وقــاد اكتشــاف علبــة رشاب التمــر تلــك إىل مــرويع اآلخــر
«العــودة» ( ،)RETURNحيــث قمــت بإعــادة افتتــاح رشكــة
ّ
جــدي وأبرزتهــا يف
االســترياد والتصديــر الــي كان يملكهــا
ّ
واجهــة متجــر يف بروكلــن لتنــاول غيــاب كل منتــج يحمــل
ٍ
ٍ
وســم «إنتــاج العــراق» عــن رفــوف املتاجــر بالواليــات ّ
املتحــدة
ّ
األمريكيــة .وجــرى يف هــذا املتجــر الــذي أعيــد افتتاحــه بيــع عــدد
مــن ُمنتجــات التمــر ،ونجــح املــروع يف توقيــع العقــد ّ
األول
عامــا الســترياد طـ ّ
يف نحــو ثالثــن ً
ّ
العراقيــة ذات
ـن مــن التمــور

العامليــة .وقــد عكســت ّ
ّ
قصــة تلــك التمــور ورحلتهــا
الشــهرة
ّ
ّ
الصعبــة إىل الواليــات املتحــدة األمريكيــة بالتــايل معانــاة مئــات
آالف الالجئــن العراقيــن وهــم ينتظــرون يف طوابــر سـ ّـياراتهم
األردنيــة ،وذلــك كيــف يتـ ّ
ّ
ـم قبــول
طــوال أربعــة ّأيــام عنــد احلــدود

ّ
مرورهــم ،أو رفضــه فيعــودون إىل بغــداد ،ومــن ثـ ّ
يتوجهــون
ـم
أخـ ً
ـرا إىل دمشــق حيــث يجــري التعامــل مــع تلــك التمــور عــى
ّ
تخطــت تاريــخ صالحيتهــا .لــذا وحــن شــحنت
ّأنهــا منتجــات

ّ
اجلــو مــن بغــداد إىل
عــرة صناديــق مــن التمــر عــن طريــق
ّ
ّ
ّ
العمليــة بمجملهــا مثلــت
فــإن
نيويــورك يف ديســمرب ،2006
ً
بديــا ملأســاة أكــر.
واملتجــر الــذي فتــح أبوابــه مـ ّ
ـدة ثالثــة أشــهر مــن دون منتجــات
ً
ّ
يمــر ثقيــا .وكان أن بــدأت ،خــال ذاك
رئيســة جعــل الوقــت
الوقــت املتثاقــل ،االنتبــاه إىل الرفــوف املمتلئــة بمنتجــات كعــك

عليهــا ،فقــرأت بوضــوح ّأنهــا ُمنتجــة يف لبنــان .عندهــا أخــرين
ّ
العراقيــة،
أن رشاب التمــر ُمســتخرج ومصنــوع يف العاصمــة

التمــر ورشابــه املصنوعــة بالعــراق لكــن مــن دون القــدرة عــى
ذكــر مصــدر اإلنتــاج .وحــن ترافــق ً
غرضــا ملـ ّ
ـدة مــن الزمــن يبــدأ

بماركــة ُ
وتصـ ّ
ـدر إىل عــدد مــن دول العــامل .وكانــت هــذه إحــدى
ّ
العراقيــة بــن العــام 1990
الســبل الــي اعتمدتهــا الــركات
ّ
ّ
وحــى مايــو  ،2003للتحايــل عــى عقوبــات األمــم املتحــدة.

ويه تعــود كأشــباح .لكــن ،كمــا احلــال مــع أيّ شــبح ،فقــد

حيــث ُيوضــع برباميــل بالسـ ّ
ـتيكية كبــرة وينقــل إىل احلــدود مــع
ّ
ّ
معدنيــة مــن دون أيّ ماركــة.
ســوريا ،وهنــاك يعلــب يف علــب
ثــم يصــار إىل نقلهــا عــر احلــدود إىل لبنــان ،حيــث ُت ّ
ومــن ّ
ــزود

وحــن ســألت عــن ســبب اســتمرار اعتمــاد هــذه الطريقــة يف
أغســطس  ،2004أي بعــد عــام مــن رفــع العقوبــات ،أجــاب

وعمــا يـ ّ
ّ
ـود أن يصــر .وقــادين
ذاك الغــرض بإخبــارك عــن نفســه
ّ
املتجــر اخلــايل إىل التفكــر بأمكنــة خاليــة أخــرى ،مثــل املتحــف
ّ
بتخيــل قطعــه املنهوبــة
العــرايق الــذي جــرى إفراغــه .ورشعــت
كان عــى تلــك القطــع واألغــراض أن تظهــر عــى نحــو مختلــف
ٍ
ّ
والرتصــد .ثــم رسعــان مــا قمــت
يجعلهــا قــادرة عــى احللــول
بجمعهــا؛ وفكــرت ببدائــل هلــاُ ،تكســب القطــع املنهوبــة قيمتهــا،

ّ
ضــم
وجــاءت هــذه البدائــل تحــت قنــاع التوضيــب الــذي
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ّ
ّ
العراقيــة .وفكــريت مل تتمثــل بصنــع النمــاذج
منتجــات التمــور
ُ
ّ
املحاكيــة ،بــل يف التفكــر بتلــك األشــياء الــي اختفــت ثــم عــادت
ّ
ّ
ّ
تحولــت .أحجامهــا قــد تبقــى
وكأنهــا
وحلــت يف حضــور طيفــي،
ٍ
يه يه ،لكــن ثقافــة مادتهــا تــأيت مختلفــة عــى نحــو كامــل.
ٍ
س :يف ممارســاتك تدمـ ُ
ـج البحــث التاريــي بالتحليــل القضــايئ
ّ
ّ
ّ
تحرياتــك تلــك؟
واملمتــد يف
يتكــون اخليــط الواصــل
– كيــف
ّ
ّ
ّ
وكيــف تقيــم األدلــة وتتثبــت منهــا خــال تجميعــك املــواد
ّ
ّ
ّ
والرسديــة؟
واألرشــيفية
الوثائقيــة
ّ
تمــرين يف ّأيــام الطفولــة باملثابــرة عــى
يعــود هــذا األمــر إىل
ّ
جمــع األشــياء واألغــراض والتــذكارات املتعلقــة بلعبــة
ً
ّ
ّ
معينــة ،مثــا التميــز
البيســبول .وقــد تعلمــت عــى تفاصيــل

ّ
األصليــة لســجل النتائــج والطبعــة املنســوخة أو
بــن الطبعــة
ّ
الزائفــة ،كمــا تعلمــت التميــز بــن الـ«أوتوغــراف» احلقيقــي
ّ
وامل ُ ّ
زيــف .لكــن األهــم كان الــذي علمنــا إيــاه أيب ،أنــا وأخــويت،
ّ
نفــوت فرصــة مقابلــة أشــخاص مثــل جــو ديماجيــو
يف أن ال
ّ
بالتحــدث معــه بــدل االكتفــاء
( )Joe Dimaggioواالعــزاز

بأخــذ توقيــع منــه ،وأن نســتمتع برفقــة وصداقــة هــواة تكويــن
املجموعــات اآلخريــن.
ِكــب إنجــل ( )Kip Ingleكان أحــد هــؤالء األصدقــاء ،وهــو
ّ
ـدة أعــوام وكان يعمــل ً
رجــل يصغــر أيب بعـ ّ
أيضــا ُ
كمحـ ّـرر ملجلــة
ٍ
«يانكــز» ( .)Yankees Magazineكان «نيويــورك يانكــز»
( )New York Yankeesفريقنــا امل ُ ّ
فضــل ،وكان ِكــب عــى صلــة
ّ
ّ
بالالعبــن .ومـ ّـرة تلقــى أيخ روبــرت بطاقــة موقعــة مــن جميــع
ّ ً
ّ
هديــة لعيــد ميــاده .وتلقيــت أنــا لعيــد ميــادي
العــي الفريــق
ُ
ّ
ّ
أصليــة ترتــدى يف املباريــات وكانــت تعــود لالعــب مغمــور
قبعــة
ٍ
ً
جاهــدا يف
اســمه عمــر مورينــو ( .)Omar Morenoحاولــت
أن يكــون عمــر مورينــو العــي امل ُ ّ
ّ
ّ
لكــي مل أنجــح ،إذ أنــه
فضــل،
ً
جي ً
ً
العبــا ّ
غرضــا
ــدا .رغــم ذلــك كان لــدي عــى األقــل
مل يكــن
ً
ًّ
أصليــا ،مــن مصــدر موثــوق؛ غرضــا كان يف امللعــب باملباريــات
ٍ
ذاتهــا الــي فــاز فيهــا مثــايل األعــى والعــب البيســبول ّ
األول،
زميــل عمــر مورينــو ،دون ماتينجــي (،)Don Mattingly
بلقــب أفضــل رام .وكان أن غــدا ذاك الغــرض البســيط الــذي
ٍ
بحــوزيت ،بالنســبة يل يف تلــك اللحظــة ،واســطة تصلــي وعــى
ـدث رئيــس.
نحـ
ـو مبــارش بحـ ٍ
ٍ
ّ
واخللفيــات بمقابــل
ولتلــك القــدرة عــى تقديــم اهلوامــش
ّ
ً
ّ
ًّ
الرسديــات واملــواد الــي أجمعهــا.
جوهريــا يف
موقعــا
املقدمــات،
ُ
ّ
ُ
ّ
فــإن مــا أمــي قد ًمــا يف مســاءلته هــو مــا يشــكل
وعليــه
ً
ً
ً
ً
مصــدرا موثوقــا أو دليــا مرشوعــا .وجــاء ظهــور القطــع
املنهوبــة مــن املتحــف العــرايق عــى موقــع «اي بــاي» ()ebay
ّ
الدوليــة
اإللكــروين – العــروض الــي قامــت وكاالت املراقبــة
ّ
بحجبهــا يف النهايــة – ليمثــل األمــر الــذي قــادين إىل البــدء يف
ّ
ّ
العراقيــة األخــرى .وهنــاك خــال
عمليــات بيــع البضائــع
رصــد

بحــي وتدقيقــي بقوائــم األغــراض الــي بــدا أن العراقيــن ال
أشــياء مثــل خــوذات قــوات
يريــدون اســرجاعها عــرت عــى
ٍ
فدائــي صـ ّ
ّ
العراقيــة ،والــي اســتلهمت يف تصميمهــا خوذة
ـدام
«دارث فــادر» ( )Darth Vaderيف فيلــم «ســتار ُورز» (Star
ّ
 .)Warsوشــكلت تلــك اخلــوذات العنــارص الرئيســة الــي اســتند
ســيف
إليهــا عمــي املعنــون «ال أســوء مــن عبــور املــرء تحــت
ٍ
ليــس لــه» (The Worst condition is to pass under a
 ،)sword which is not one’s ownاملــروع الــذي أرصــد
ّ
الغربيــة واخليــال العلمــي الغــر ّ
يب
مــن خاللــه تأثــر القصــص
ّ
ُ
ّ
عــى تصاميــم البــذات العســكرية واألســلحة والنصــب يف عــراق
ّ
صــدام حســن .وكانــت هــذه اخلــوذات معروضــة للبيــع مــن

قبــل جنــدي أمــريك يف املوصــل يخــدم يف الكتيبــة  101للقـ ّـوات
ًّ
جــوا ،وقــد جــاء الوصــف التقديمــ ّ
ي هلــا يف صــدر
املحمولــة

ّ
ً
حاكيــا التوصيفــات الــي تطبــع يف
ضمتهــا ُم
قائمــة البيــع الــي
ّ
العــادة عــى بطاقــات وصــف القطــع املتحفية/األثريــة ،حيــث
ُ
ذ ِكـ َـر يف مطلــع ذاك التقديــم مــا انتــاب اجلنــود األمريكيــن مــن
ّ
ذهــول مطلــق عندمــا عاينــوا أولئــك اجلنــود العراقيــن ببذاتهــم
ٍ
ّ
األمريكيــة وهــم يرتــدون
الســوداء يطلقــون النــار عــى القــوات
ـخصية ُتعـ ّ
ّ
ّ
أيقونيــة يف تجســيدها لل ـ ّ
ر يف الســينما،
ـد
خــوذة شـ
ٍ
ّ
تضمــن التقديــم شــهادات مــن مواطنــن عراقيــن ذكــروا
ثــم
ّ
ّ
فيهــا أن صــدام حســن وابنــه عــدي كانــا مــن أشــد املعجبــن
بأفــام «ســتار ُورز» .وكان أن قــام ذاك الســوق الرقم ـ ّ
ي عــى
الفــور باخــراق ّ
قصــة مل أكــن أســمعها يف مــكان آخــر ،ورحــت

ً
رضبــا
أتعامــل مــع وصــف اخلــوذات يف قائمــة البيــع باعتبــاره
ُ
مــن رضوب الصحافــة املدمجــة (.)embedded journalism
اشــريت تلــك اخلــوذات .وعندمــا عرضتهــا فيمــا بعــد عــى
ّ
واملتخصصــة يف
الدكتــورة نــدى شــبوط ،الباحثــة يف تاريــخ الفــن
الفــن العــرايق احلديــث واملعــارص ،أخربتــي أن صـ ّ
ـدام أمــر اجليــش

العــرايق بإقامــة اســتعراض عســكريّ تحــت قــوس النــر يف
بغــداد عشـ ّـية حــرب اخلليــج األوىل يف  ،1991عــى وقــع األغنيــة

الرئيســة يف «ســتار ُورز» .ثــم اكتشــفت ّ
رسـ ً
أن ّ
ـاما ُيــدىع بوريــس
فاليدجــو ( )Boris Vallejoقــام بتصميــم ملصــق جلــزء «ســتار
ّ
اإلمرباطوريــة» (The Empire
ُورز» الــذي يحمــل عنــوان « َر ُّد
ً
 ،)Strikes Backحيــث يظهــر دارث فــادر فيــه ممتشــقا
ّ
حركــة ُتذكــر بقــوس النــر البغــدادي –
ســيفني ضوئيــن يف
ٍ
ُ
ّ
امل ّ
جســم النص ـيّ الــذي وضــع صــدام فكرتــه واعتمــدت يــداه
ً
نموذجــا لليديــن القابضتــن عــى الســيفني يف النصــب – لكــن
بعــد مــرور ثمــاين أعــوام مــن إطــاق الفيلــم .وعلمــت بالنهايــة
ّ
ّ
أن فالديجــو ذاك كان ُمعل ًمــا لرووينــا موريــل (Rowena
ّ
ّ ،)Morril
رســامة قصــص اخليــال العلمــ ّ
صــدام
ي الــي كان

يجمــع أعماهلــا ويعرضهــا يف قصــوره.
أهميــة التقـ ّ
ّ
ـي فــإن القــدرة عىل رســم الصالت
هكــذا ومقابــل
املُفارقــة واملتعـ ّ
ّ
جوهريــة يف طريقــة عمــي،
ـددة الوجهــات تبقــى
ّ
كــون هــديف ال يتمثــل بالتوثيــق واإليضــاح بــل يســى إىل زعزعــة

ٌ
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األشــياء .فأســر باتجــاه مناقــض لالســتقرار والثبــات والبقــاء يف
ً
ّ
مــكان واحــد ،وهــذا يمثــل ســبيل لتفكيــك مــا يهيمــن يف أنمــاط
ّ
الرسديــات البديلــة
ونظــم املعلومــات واملــواد .وأعتــر تلــك

ّ
األحاديــة الــي ينشــئها االســتعمار يف الغالــب
ُمعارضــة للتواريــخ
ّ
رسديــات الواقعــن تحــت نــره .عــى أن ّ
«بينــي»
عــى حســاب

ّ
ـواد
تبقــى بمنــأى عــن التطويــب ،كمــا ال يحفــل مــا أقدمــه بمـ ٍ
ُ
ّ
ّ
واألساســية ،بــل يتمثــل مــا أعــي شــأنه
مــن املصــادر األوىل
ّ
ّ
باحلكائيــة مــن خــال النــص أو رســوم األحــداث
يف الغالــب
َ
والوقائــع الــي مل تحــظ بالتصويــر والتوثيــق.

ّ
ّ
ملجســم
مجســم نــذريّ أمرييــيّ مــن العــام  2005ميــادي

نــذريٍّ مــن العــراق القديــم يعــود إىل  2005قبــل امليــاد.

كيميائيــة يف أعمالــك حيــث ّأنــك تأخــذ ً
سّ :
ّ
ّ
غرضــا
عمليــة
ثمــة
ّ
محـ ّ
ً
ً
ّ
معينــا ،وتقــوم بتدويــره يك يتخــذ يف
وضعــا
ـد ًدا ،أو قطعــة أو
ً
ً
ً
مختلفــا أو حـ ّ
ـى إيحـ ً
ـاء مختلفــا .هــل يمكــن لــك
النهايــة شــكل
أن تصــف لنــا طريقــة عملــك هــذه؟
أحــد األشــياء الــي أطلــب مــن طــايب بمــادة النحــت االنتبــاه
ّ
هلــا كثـ ً
ـرا يتمثــل باملــادة الــي يعملــون بهــا وباســتعاراتها املوروثــة

ّ
ً
أمــورا
واملتأصلــة .فالشــكل املصنــوع مــن الربونــز ســيقول
تمامــا عــن الشــكل عينــه إن صنــع مــن مـ ّ
ـادة ُ
ً
حبــوب
مختلفــة

ّ
أهميــة
وأطعمــة الطيــور .وســبق أن تناولــت يف هــذه املحــاورة
ّ
ً
يتبــدل بــن
طبعــا هــذا األمــر
اإليحــاء واملصــدر واملنشــأ ،لكــن
ً
ّ
ّ
ً
غالبــا مــا أنفــذ أعمــال متعلقــة بمواقــع
مــروع وآخــر .فأنــا
ٍ
ً
ُمحـ ّ
ـددة ،وأحــاول التعامــل مــع املــواد انطالقــا مــن هــذا املبــدأ
ّإيــاه.
ّ
ّ
أفكــر باملــادة وبتشــكالتها ومصادرهــا وبظــروف تبلورهــا

وبطــرق اســتخراجها ،وباجلهــة الــي قامــت باالســتخراج،
ً
ّ
ّ
ّ
وتعــدد مظاهرهــا .فاملــادة تمثــل اشــتمال
وبكيفيــة حياتهــا
> أسوء حالة هي تلك التي تمر بها تحت سيف ليس لك ،2009 ،صورة للتركيب
الفني ،جاليري لومبارد فريد ،نيويورك  .2009مع التقدير للفنان وجاليري جاين
لومبارد في نيويورك .ال يوجد مصدر للصورة (طاقم عمل الجاليري)

وغــدا موقــع  ebayمنــذ ذلــك احلــن بالنســبة يل بمثابــة ُمحـ ّـرك
بحــث؛ فأجلــأ إليــه مــا أن أســمع حكايــة عــن غــرض أو يشء،
وأبحــث عنــه هنــاك .هكــذا كان احلــال مــع «سبيشــال أوبــس
كــودي» (ُ ،)Special Ops Codyم ّ
جســم اللعبــة الــي قــرأت
عنــه يف «نيويــورك دايــي نيــوز» ()New York Daily News

بمطلــع شــهر فربايــر  .2005وبحثــت يف  ebayطــوال أعــوام
ّ
ثالثــة عــن نمــوذج اللعبــة الــذي ظهــر يف صــور الصحيفــة ،ومثــل
جنــدي أمــريك – أفريقــي ،واكتشــفت بفضــل بحــي ذاك أن
ّ
مجســمات ألعــاب أخــرى مــن هــذه السلســلة ُص ّممــت
هنــاك
ُ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
لتمثــل أعــراق وأثنيــات مختلفــة تضمهــا القــوات األمريكيــة الــي
ّ
تخــدم يف العــراق .وكانــت هــذه األلعــاب متوفــرة للــراء يف
حــرا ،وكان ّ
ً
يتــم
قواعــد اجليــش األمــريك بالكويــت والعــراق
ّ
ّ
يف الغالــب إرســاهلا ألبنــاء اجلنــود يف الواليــات املتحــدة لتمثــل
بديـ ًـا عــن والدهــم الــذي يقــي خدمتــه بعيـ ً
ـدا عنهــم .هــذه
ً
رسيعــا عــى
األشــياء األخــرة مل أكــن ألعرفهــا لــو ّأنــي عــرت
لعبــة «سبيشــال أوبــس كــودي» يف موقــع  .ebayويقــوم
ّ
غنائيــة سبيشــال
الفيديــو الــذي حققتــه نتيجــة هلــذا العمــل« ،
أوبــس كــودي» (،)The Ballad of Special Ops Cody
باســتخالص جميــع تلــك املعلومــات وينحــو عــى نحــو خــاص
ٍ
ّ
ً
وطبعــا كــون تلــك اللعبــة تمثــل
إىل البنــاء عــى فكــرة البديــل.
ً
ّ
فــأن األمــر جعلهــا تقــرب مــن مفهــوم
نوعــا مــن البديــل،
ّ
ّ
املجســم النــذري ،وأنــا أتفكــر عربهــا بالــذي يمكــن أن يقولــه

للزمــن .وكانــت كارولــن كريســتوف -باكارجييــف (Carolyn

 ،)Christov-Bakargievوخــال محــارضة مــع جوســييب
بينــون ( ،)Giuseppe Penoneقــد أشــارت إىل الكائنــات
ّ
ّ
املكونــة حلجــر ُم ّ
ّ
عــن،
املرتســبة
العضويــة الــي تشــتملها املــواد
ٍ
ً
والــي تســاهم يف جعلــه أقــرب إىل أن يكــون «جسـ ً
ـما طويــا»
ً
ً
جســما
أو «
بطيئــا».
ّ
وتــردد أصــداء هــذا املفهــوم يف مقاربــي للمــواد يف املــروع
ّ
الــذي حققتــه لـ«دوكيومينتــا  .)dOCUMENTA 13( »13إذ
ُ
ّ
يقــوم املــروع املعنــون «مــاذا يخلــف الغبــار؟» (What Dust
ّ
العامــة
 )Will Riseبإعــادة ترتيــب مجموعــات مــن املكتبــة
يف هيس-كاســل ( )Hesse-Kasselأتلفــت بفعــل حريــق يف
الـ«فريديريســيانوم» ( )Fridericianumخــال غــارات ســاح
ّ
اجلــو امللــي الربيطــاين يف  9أيلــول 1941-هــذا املوقــع الــذي
ّ
ً
مثــل واحــدا مــن أجنحــة العــرض الرئيســة ضمــن فعاليــات
«دوكيومينتــا» منــذ العــام  1955والــذي ُعــرض فيــه مــرويع
ُ
وقمــت بفضــل مســاعدة مــن ّ
قصــايب
يف «دوكومينتــا .»13
ٍ
حجــارة أفغــان وايطاليــن بإعــادة صنــع نمــاذج هلــذه الكتــب

التالفــة مــن احلجــر اجلــري املســتخرج مــن مقالــع يف تــال
باميــان ،املنطقــة الــي قامــت فيهــا حركــة طالبــان يف آذار 2001

بتدمــر نصبــن كبرييــن لبــوذا مــن القــرن الســادس ،محفوريــن
َ
ـواهد القبــور،
باحلجــر الرمــي .ويســتحرض مــا قمــت بــه ذاك شـ
ّ
ّ
احلجريــة الــي غايتهــا خلــق بدائــل
كمــا ُيذكــر بتقليــد الكتــب
ُ
لأل ّم ّيــن.
ّ
ُ
ّ
ّ
واهتميــت يف «مــاذا يخلــف الغبــار؟»
صدمة
مادة
بكيفيــة قيــام
ٍ
ُ
ّ
ثقافيــة هنــا (تدمــر نصــي بــوذا يف باميــان) بمحاولــة تضميــد
اجلــروح وقطبهــا هنــاك (حــرق الكتــب يف «فريديريســيانوم»).

ٍ
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ونــرى تلــك املــواد ،الــي وضعــت يف جــوار بعضهــا البعــض،
كيــف ّأنهــا تتشــارك املـ ّ
ـؤشات ّ
ّ
والتاريخيــة .فمظاهــر حــرق
املاد ّيــة
ّ
الكتــب وتحطيــم االيقونــات ترافــق كل احلــروب والغــزوات
الــي ّ
يجردهــا البــر بحـ ّـق بعضهــم البعــض .وعاينــت يف مركــز
ّ
الوطنيــة» ()Hessian State Archives
«هســيان للوثائــق
ّ
متفحــم ُيعــرف بـ«العنــق» ( ،)Halskrauseإذ
كتــاب صلــوات

ّ
كونــه عــى شــكل لفيفــة فقــد التفــت صفحاتــه بفعــل احلــرارة
واللهــب ّ
واتخــذت شــكل دعامــة عنــق .احــرق أوراقــه كمــا
ٍ
يحــرق اجللــد البــري .عندمــا عاينتــه بــدا كمثــل حجــرّ .
كأنــه
ّ
تحجــر مــن اخلــوف ،وبــدت الصدمــة الــي ّ
تكبدهــا ماثلــة أمــام
عي ـيّ.

ّ
ً
كثــرا بــاألدوات الــي تســتخدم يف عمليــات
كمــا تفكــرت
ّ
ّ
املــادة وتطويعهــا .وتعاونــت يف ســياق «مــاذا يخلــف
تحويــل
ّ
النحــات األفغــاين عبــاس هللا داد -الــذي نجــا مــن
الغبــار؟» مــع
رمــم الفــيّ
الواقعيــة – وامل ُ ّ
ّ
تهديــدات طالبــان بســبب أعمالــه
األملــاين بــرت برازينتالــر ( )Bert Praxenthalerلتنظيــم ورشــة
عمــل للطــاب املحليــن يف كهــف بأحــد األديــرة القريبــة مــن
ّ
املوضــع الــذي كان يضـ ّ
ـم أحــد نص ـيّ بــوذا يف باميــان .وتمثــل
ّ
التقليديــة بتقصيــب احلجــر
هــدف الورشــة يف إحيــاء املهــارات
والــي كانــت عــى مــدى قــرون جـ ً
ـزءا مــن تــراث منطقــة اهلــزارا
ّ
ّ
محليــون
قبــل قيــام حكــم طالبــان بحظرهــا .وقــام حــدادون
ّ
مــن املنطقــة بصنــع األزاميــل الــي اســتخدمها الطــاب مــن
ّ
ّ
ّ
املحطمــة.
العســكرية
الســيارات والعربــات
قطــع وأجــزاء

ّ
مادتهــا
وهــذه النمــاذج مــن األزاميــل ،الــي جــرى تحويــل
ّ
الســلبية األوىل وتحويرهــا يك تناســب اســتخداماتها اجلديــدة
ُ
ُ
ً
ّ
تجــد
والتعويضيــة،
أصــداء هلــا يف عمــي املعنــون «مطبــخ
ّ
األعــداء» ( .)Enemy Kitchenويمثــل األخــر مــروع
ّ
ّ
يهوديــة –
أطعمــة
عراقيــة ،انطلــق يف العــام  2003بسلســلة

وتوطــد عالقتــه بهــا .وأتـ ّ
املــرء مــن ّ
ّ
ـردد يف اإلفصــاح عــن
مادتهــا
ً
إتقانــا وبراعــة يف صنــع األشــياء ،وهــو
رغبــي يف أن أكــون أكــر

ّ
األمــر الــذي ُيدنيــي مــن احلرفــة ،إل ّأن بالتأكيــد أرغــب باإلحاطــة
والعنايــة .تـ ّ
ـدريب عــى تقصيــب احلجــارة هــو مــا قــادين إىل هــذا،
لكــن حـ ّ
ـإن األمــر يعــود إىل مشــاهديت جلـ ّ
ـى قبــل ذلــك فـ ّ
ـديت
ّ
ً
ّ
وأمــي وهمــا تطهــوان .الطعــام ّ
ووقتــا.
اجليــد يتطلــب عنايــة
والوقــت يســمح ملــا هــو اســتطرادي يف أن يــرز ويتبلــور ،وكمــا
قالــت يل أليــس واتــرز ( )Alice Watersمـ ّـرة فـ ّ
ـإن العنايــة يه
اجلمــال.
والــكالم يف احلرفــة ينبــي أن يقودنــا إىل الــكالم يف ُ
الصنعــة.
وآمــل أن يســاهم خــويض بمســائل ُ
الصنعــة يف تعميــق فهمنــا
ّ
التاريخيــة الــي تعانــد تحـ ّـول املهــارات واخلــرات ،وأنــا
للعوامــل

أشــر هنــا إىل حفــظ التقليــد الــذي هــو شــكل مــن األشــكال
مقاومــة املحــو الثقــايف.

ّ
ً
ّ
تدريبيــة يف تقصيــب احلجــارة ّ
للســكان يف
ورشــا
س :حققــت
إقليــم باميــان ،كمــا عملــت مــع محاربــن ســابقني شــاركوا
ّ
ّ
ثانويــات ،ومــع م ّ
رشديــن يف
يف حــرب العــراق ،ومــع طــاب

نيويــورك – هــل تهتـ ّ
ّ
وبالرسديــات الــي
ـم بالعمــل مــع هــؤالء
يروونهــا؟
ً
طبعــا ،ويهمــي أكــر من ذلك .فمشــاركة أفــراد م ّ
رشدون
أجــل
ّ
يف «باراســايت» ( )paraSITEمثــل ركــزة لفكــريت عــن املشــاركة
باعتبارهــا أكــر مــن مجـ ّـرد تفاعــل مــع العمــل الفـ ّ
ـي .إذ يمكــن
هلــذه ملشــاركة أن تكــون مشــاركة يف التفكــر ،ويف خلــق أنمــاط
ُ ّ
وتبــث املعرفــة مــن خالهلــا .كمــا يمكــن
جديــدة ُتــرد احلكايــا
ً
ّ
ّ
والرسديــات والقضايــا.
تقاطعــا بــن اجلماعــات
تجســد
هلــا أن

جســد حجــرات إيــواء ُ
للم ّ
ّ
رشديــن
وكان «باراســايت» ،الــذي
يمكــن نفخهــا ،قــد بــدأ حــن كنــت ال أزال أتابــع دراســايت

ّ
العراقيــة يف الواليــات
مــن صفــوف الطهــو غايتهــا إبــراز الثقافــة
املتحــدة بعيـ ً
ّ
ّ
ـدا عــن احلــرب ،وقــد تطـ ّـور املــروع ليضــم شــاحنة

العليــا يف جامعــة «إم آي يت» ( )MITوأعيــش يف كامربيــدج،

طعــام يف شــيكاغو قــام فيهــا طهــاة مــن الالجئــن العراقيــن
ٌ
طهــاة مــن املحاربــن الســابقني
بــرأس مطبــخ عمــل فيــه

تدريــب يف العمــارة والتخطيــط املديــيّ شــاركت بهــا يف األردن
األول .وكنــت ُم ًّ
بعــد انتهــاء الفصــل اجلامــيّ ّ
ً
كثــرا يف
هتمــا

ّ
ديناميــات
وممــن خدمــوا يف حــرب العــراق ،وذلــك يك يعكســوا
الســلطة يف زمــن احلــرب .ومنــذ العــام ُ ،2014يجــرى تحضــر

ً
خصيصــا لنــا عــى يــد
األطعمــة بواســطة ســكاكني صنعــت
احلـ ّ
ّ
جنــد ً
ـداد العــرايق حيــدر سـ ّـيد محســن ،الــذي ُ
رغمــا عنــه عــى
ـخصية لصـ ّ
ّ
ـدام حســن.
مــدى أعــوام يك يصنــع الســيوف الشـ

ّ
أظــن ّأنــك ّ
تدربــت عــى تقصيــب احلجــارة -هــل هــذا مــا
س:
ُ
ّ
َ
واحلــرف؟
يجعلــك تهتــم بالصنــع ِ
ّ
أعتقــد نعــم .وأرى أن األمــر يرتبــط بــكل مــا ســبق وقلنــاه عــن
ّ
يتعلــق ً
املــواد والشــكل واإليحــاء ،لكـ ّ
ـي أظـ ّ
أيضــا برفــع
ـن أن هــذا
ّ
باألهميــة الــي
شــأن اليــد الصانعــة الــي تجعــل األشــياء تبــدو
ُ
يه عليهــا .صنــع األشــياء وتكــرار صنعهــا والعمــل عليهــا تقـ ّـرب

ّ
التكوينيــة مــن ورشــة
ماساتشوســتس .وانطلقــت أفــكاره

ـدي وجـ ّ
زيــارة مــكان قريــب مــن املــكان الــذي نــزح منــه جـ ّ
ـديت.
ً
ّ
فوتوجرافيــة
مزتامنــا مــع اطــايع عــى كتــاب صــور
وجــاء ذلــك
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
مخيمــات اللجــوء الفلســطينية .وضمــت إحــدى الصــور
ُيوثــق
ّ
ّ
املخيــم،
ـطينية يقــف أفرادهــا أمــام ُمنشــأ بنــوه يف
عائلــة فلسـ

ّ
ّ
بالســتيكية
وضمــت قنــاين
مــواد قامــوا بتدويرهــا
بواســطة
ٍ
ُ ّ
وألــواح مــن الزنــك املعاكــس وغريهــا ،ليمثــل محــاكاة لواجهــة
ّ
الغربيــة والــذي ّ
دمرتــه ّ
ّ
جرافــات اإلرسائيليــن.
بيتهــم يف الضفــة
ً
معانــدا االختفــاء،
وجــاء ذاك املنشــأ كمثــل شــبح لألصــل،
ٍ
ّ
فمثــل عمــارة ُمقاومــة .وشــعرت للمـ ّـرة األوىل بالروابــط بــن
ِ
اختفــاء اليهــود العــرب مــن بلدانهــم يف منطقــي الــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا ،وبــن اختفــاء فلســطني .بــدت
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ّ
قضيــة متقاطعــة ينبــي أن
أقدارنــا مرتابطــة ،وشــعرت بوجــود

ّ
صمــم «عربــة امل ّ
رشديــن»
الــذي كان يف العــام  1988قــد
ً
ّ
()Homeless Vehicle
تضامنــا مــع محتــي «تومبكيــز

ّ
مخيمــات الالجئــن
ودفعتــي تلــك الصــورة إىل طلــب زيــارة
الفلســطينيني يف األردن ،وهــو طلــب ُرفــض عــى نحــو قاطــع
ٍ
ُ
ّ
املؤسســات املرشفــة واحلكومــة .وأمــام الرفــض
مــن قبــل
ّ
األردنيــة ،حيــث رحــت أدرس
انتهيــت قــرب منطقــة الكــرك

ســكوير بــارك» ( .)Tompkins Square Parkفكالنــا كان
ً
ـتلهما التقاطــع بــن الفــن وحقــول أخــرى أكــر
قــد عمــل مسـ
ّ
ّ
براجماتية ،وهو األمر الذي ســاعدين يف تناول توقعات املنفعة
ّ
والوظيفيــة .وهكــذا عــى الــدوام جــاء «الفعــل» يف عمــي

نذكرهــا ،ملواجهــة النســيان واملحــو الثقــايف.

خيــام البــدو .ومــن األشــياء الرائعــة الــي اكتشــفتها أن تلــك
ّ
اخليــام كانــت ُتنصــب يف كل ليلــة بطريقــة مختلفــة ،وذلــك
بحســب طبيعــة اهلــواء واتجاهــه .وبــدت موضعــة األعمــدة
ّ
القماشــية للخيمــة باالســتناد إىل
احلاملــة الصلبــة واألغشــية
ّ
ّ
ّ
تكهنــه وتوقــع مآالتــه وكأنهــا تحــايك عمليــات
أمــر يصعــب
ٍ
ّ
التحكــم اإليرودينامــي يف اإلبحــار .كان األمــر أشــبه بالســحر.
ّ
كل تلــك املعلومــات واملالحظــات الشـ ّ
ـاعرية اجلميلــة،
فجمعــت
لكــن مــن دون أن يكــون لــديّ فكــرة ّ
عمــا يمكــن أن أعملــه بهــا.
وعندمــا عــدت إىل كامربيــدج ( ،)Cambridgeيف منتصــف
الشــتاء ،صادفــت ُمــ ّ
ر ًدا ينــام تحــت ماســورة التهويــة
ألجهــزة التدفئــة يف إحــدى البنايــات ،حيــث تمديــدات التكييــف
وأجهزتهــا .وهنــا كان ّ
ثمــة نــوع آخــر مــن اهلــواء ،هــواء صــادر
عــن أجهــزة اخلدمــات يف البنايــةُ ،م ّ
ــدورٌ ومرافــق لــرب آخــر
رشديــن هنــا ال يتبعــون تقليـ ً
مــن البــداوة ،إذ أن امل ّ
ـدا يف البــداوة
كمــا حــال البــدو ،بــل هــم يف حالتهــم تلــك بفعــل اعتــاالت
ّ
ّ
ّ
ّ
اخلاصــة.
وامللكيــة
الرأســمالية
مدينيــة كثــرة ،منهــا
وانتبهــت ّأنــه باإلمــكان اخلــوض بمســائل اإلقصــاء واحلرمــان
ً
حــارضا
مــن دون الســفر إىل أماكــن بعيــدة .فاإلقصــاء كان

ّ
الشــخصية .قــررت تســخري ذاك اهلــواء اخلفــ ّ
ي
يف تجربــي
ّ
وتحويلــه إىل يشء غريــب وظاهــر وفعــال .وقمــت يف مــروع

ـتمر اليــوم منــذ اثــي وعرشيــن ً
«باراســايت» ،املسـ ّ
عامــا ،ببنــاء
ُ
خصصــة ُ
حجــرات إيــواء قابلــة للنفــخ ُم ّ
رشديــن ت ّ
للم ّ
ثبــت إىل
أنابيــب ترصيــف اهلــواء يف تمديــدات أجهــزة تدفئــة البنايــات،
فيمكــن للهــواء الســاخن أن ينفــخ ُ
وقــت مزتامــن
ويــدئف يف
ٍ
الغشــائية املزدوجــةُ .
ّ
وصنعــت حجــرات اإليــواء
تلــك املنشــآت
ّ
ّ
تلــك ،مــن دون مزيانيــة ماليــة ،بواســطة أكيــاس النفايــات

ّ
املكونــة مــن البوليثــن والــي قمــت بلصــق بعضهــا ببعضهــا
اآلخــر ّ
إمــا بواســطة احلــرارة أو برشيــط الصــق مقــاوم للميــاه.
ٍ
ّ
واســتند تصميــم كل حجــرة إيــواء منهــا إىل حــوارات أفصحــت
ّ
ّ
ّ
ّ
واجلماليــة لــكل فــرد
والعمالنيــة
الشــخصية
عــن احلاجــات
ّ
مــن هــؤالء امل ّ
رشديــن ،الذيــن بذلــت كل مــا يف وســي لتلبيــة
ّ
ً
رغباتهــم ومتطلباتهــم .وكنــت حريصــا عــى متابعــة تلــك
ُ
ّ
املاديــة والعمــارة املقاومــة الــي أوحــت بهــا صــور أفــراد
الثقافــة
ِ
ّ
ّ
العائلــة الفلســطينية ،الذيــن بنــوا يف مخيــم اللجــوء واجهــة
خليمتهــم تحــايك واجهــة بيتهــم الفلســطيينّ امل ُ ّ
دمــر.
وحالفــي احلـ ّ
ـظ يف أن أطـ ّـور مــرويع هــذا بفضــل مالحظــات
مــن أســتاذي كريســتوف ُوديجكــو (،)Krzysztof Wodiczko

ّ
ليجســد حلظــة حاســمة :الفــن باعتبــاره ملجــأ ،والفــن باعتبــاره
ّ
ً
ًّ
تنقيبــا ًّ
ً
ً
لكــي،
تجاريــا.
مرشوعــا
أثريــا ،أو
غــذاء ،والفــن باعتبــاره
ٍّ
ويف كل مــن تلــك املســايع ،أقــوم وعــى نحــو واع ببنــاء حالــة
ٍ ٍ
ـكالية .كريســتوف ُيسـ ّ
آليــات إشـ ّ
فشــل أبـ ّـن مــن خالهلــا ّ
ـمي ذاك
ٍ
ّ
ّ
اســراتيجية «فضــح
الوظيفيــة» .إذ تنطبــق تلــك التســمية
ـببا هلــا ً
عــى موضــع يكــون فيــه حـ ّـل املشــاكل سـ ً
أيضــا .ويمكــن
لتلــك املشــاكل أن تأخــذ مختلــف األشــكال؛ فـ«باراســايت»
ًّ
جــاء يف جــزء منــه وعــى نحــو مبــارش ليجعــل املُــ ّ
مرئيــا،
رد
ٍ
ٍ
وليكشــف النــاس الــي تحــاول املدينــة باســتمرار إخفائهــم بــدل
مســاعدتهم .وبالنســبة لعابــر الســبيل بــدا املــروع ُم ً
زعجــا
ّ
يف طبيعتــه كنذيــر .وأمــام توفــر فتحــات التهوئــة يف البنايــات،

ويــر الوصــول إىل مــادة تصنيــع وحــدات اإليــواء ،وأمــام ذاك
العــدد الكبــر مــن امل ُ ّ
رشديــن املنبوذيــن يف مدننــا ،هــل يمكــن يف
يــوم مــن ّ
ّ
املخيمــات وقــد اجتاحــت
األيــام أن نصحــو لــرى تلــك
ٍ
البنايــات كنبــات اللبــاب؟ وال تقــوم وحــدات املــآوي بإضفــاء
البعــد اإلشــكايلّ عــى املســألة وحســب ،بــل يه تقـ ّ
ـدم نفســها
كضمــادات عــن طريــق ذهابهــا مــن دون وجــل يف تدويــر دفــق
ٍ
ّ
مــن الفضــات
احلراريــة خللــق عمــارة إنعــاش ( ،)CPRحيــث
ّ
تقــوم كل بنايــة يف الســياق باســتدامة البنايــة األخــرى.
ّ
واحلــوارات الــي أجريتهــا مــع كل شــخص أنشــأت لــه مــأوى
ّ
تحولــت مــع مــيّ األعــوام بفعــل ارتفــاع أعــداد امل ّ
رشديــن
وتزايدهــا .وســبق واســتخدمت عبــارة تقاطــع مـ ّـرات عديــدة يف
ّ
محادثتنــا هــذه ،إل ّأنــي وجــدت يف اآلونــة األخــرة أن مشــارييع
ُ
ً
نظــرا لكــون العديــد مــن امل ّ
رشديــن الذيــن
تتقاطــع بالفعــل،

تربطــي عالقــة بهــم يف ســياق «باراســايت» ،هــم محاربــون
ســابقون بحــرب العــراق ،عــادوا إىل الواليــات ّ
كنمــط
املتحــدة
ٍ
آخــر مــن الالجئــن وقــد ّ
ّ
النيوليرباليــة وثقافــة احلــرب
همشــتهم

الــي ّ
تعززهــا.
ّ
أتعلــم باســتمرار مــن هــذا املــروع وأحــاول اإلبقــاء عــى
واملحوريــة بثقافــة املـ ّ
ّ
ـادة واألشــخاص األفــراد.
عالقتــه الوطيــدة
ُ
ّ
ّ
وأديــن يف انتبــايه األول املتعلــق باألمــر األخــر إىل جــوان
ّ
انضمــت للتعليــم خــال
جونــاس ( ،)Joan Jonasالــي

فصــي األخــر بجامعــة «إم آي يت» .ورويــت هلــا خــال زيارتهــا
ّ
فــرد مــن املشــاركني يف «باراســايت»
مشــغيل قصــص كل
ٍ
ّ
ًّ
محوريــا يف
فتوقفــت عنــد ذلــك التبــادل الــرديّ واعتربتــه

العمــل ،وشـ ّـبهته بانتقــال اهلــواء بــن بنايــة وأخــرى .وأخربتــي
ّ
أهميــة
جــوان عــن «اليهــوديّ اهلائــم» ،ولفتــت انتبــايه إىل

مللمــة القصــص ورسدهــا ،وإىل قــدرة القصــص عــى التحـ ّـول.

كمثــل رشوخ أو ثقــوب يف الثبــات الــذي تــويح بــه البطاقــات

وذاك قــادين إىل أمــور كثــرة.

ّ
املتحفيــة يف العــادة.

بالنســبة لـ«مــاذا يخلــف الغبــار؟» ()What Dust Will Rise
ـراتيجيات جديــدة .إذ عرفــت ّ
ّ
فقــد ّ
بأنــي ســأحصل
جربــت اسـ

عــى قطــع مــن نصــيّ بــوذا يف باميــان والــي مل يشــاهدها
ٍ
معظــم النــاس يف حياتهــم ،وأن هــذه القطــع النفيســة ينبــي
ّ
عرضهــا يف واجهــات واقيــة .وكنــت أتلقــى معلومــات جديــدة
ّ
تتعلــق بهــذه القطــع فيمــا أقــوم بإعــداد املعــرض ،فلــم أهتـ ّ
ـم

كثـ ً
ّ
ـرا بطباعــة بطاقــات
نمطيــة (وثابتــة) .وقمــت باالختبــار عــن
طريــق الكتابــة مبــارشة عــى زجــاج واجهــات العــرض بواســطة
قلــم طــاء ،مــا أتــاح يل إضافــة معلومــات جديــدة يف حــال

> كريزيستوف وديزكو ،مركبة للمشردين ،1988 ،ألومنيوم ،ألواح ليكسان،

ّ
املنفيــة
ورودهــا هلــا عالقــة بفكــرة مــن األفــكار أو بتلــك القطــع
واملتــررة .كمــا عــى األمــر ّ
ّ
أن بوســي الرســم مبــارشة عــى
ً
ّ
احلقيقية
واجهــات العــرض ،وهــذا أوجــد تداخــا بــن املعلومــات
وبــن صــويت النافــر املُعـ ّـر عنــه مــن خــال خـ ّ
ـط الكتابــة اليــدوي،
ّ
ّ
التخطيطيــة العابثــة والرسيعــة الــي نفذتهــا
والرســومات
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ّ
يمثــل جـ ً
ّ
ًّ
جمالياتــك –
صميميــا مــن
ـزءا
س :العــرض املتحفــي
ّ
ّ
ّ
هــل يــأيت هــذا األمــر كنمــط تدخــل نقــديّ ،أم أنــه اســراتيجية

بهــدف إيجــاد طبقــة ثانيــة مــن الصــور ،والقطــع املوجــودة داخــل
ّ
ّ
املهمــة.
التوتــر
الواجهــات .واألمــر ســمح بإحــال بعــض حلظــات

ّ
تعليميــة أو اتجــاه مــريح دادايئ ( )Dadaesqueيف مرسحــة

ً
إذ عــى واحــدة مــن واجهــات العــرض الــي تضـ ّ
قطعــا مــن
ـم
ّ
ً
ّ
ًّ
محمــد عمــر
كالميــا مــن املــا
نص ـيّ بــوذا خططــت مقتطفــا
ّ
يظهــر اإلرث واجلــرم الغربيــن الراســخني املتمثلــن يف تشــتيت

العبــث؟
أعتقــد ّأنــه أمــر وظيف ـ ّ
ـت واحــد.
ي وتفاضــي وانشــقايقّ يف وقـ ٍ
ّ
ي موجـ ً
يف عمــي «ينبــي أل يكــون العــدو اخلفـ ّ
ـودا» .مل تســتند

اإلرث الثقــايف واســتخدامه كــدرع:

ّ
اســراتيجية العــرض الــي اعتمدتهــا إىل مفهــوم واجهــات

« مل أشــأ تدمــر بــوذا يف باميــان .يف احلقيقــة جــاءين بعــض
ّ
يــودون ترميــم نصــيّ بــوذا باميــان
األجانــب وقالــوا ّأنهــم

ّ
ّ
تعرضــت للتحطيــم والنهــب يف
املتحفيــة ،والــي
العــرض

ّ
املترضريــن بعــض الــيء بفعــل األمطــار .صدمــي األمــر.
فكــرت كــم ّ
أن هــؤالء العتــاة ال يعــرون االهتمــام بــآالف البــر
ّ
ّ
ويوجهــون كل
األحيــاء  -األفغــان الذيــن يموتــون بفعــل اجلــوع-
ملجســمات جامــدة مثــل بــوذا .كان األمــر محزنــاً
ّ
اهتمامهــم

العــراق ،بــل اســتندت إىل مــا يــأيت بعــد املتحــف .إذ أردت تقديــم
ّ
ّ
اخلشــبية املؤقتــة الــي أوجدهــا املتحــف العــرايق
الطــاوالت
وقــوات التحالــف ،والــي وضعــت عليهــا القطــع املســتعادة يك
تبــوب ُ
ُ
وت ّ
ّ
اســتعيد .وبــدا ذلــك كمركــز
صــور بهــدف توثيــق مــا
لفــرز األغــراض الــي ّ
تعرضــت للصدمــة والســلب ،كمــا بــدا
كمثــل طريقــة عــرض بديلــة.

ٍ

للغايــة .هلــذا أمــرت بتدمريهمــا .لــو ّأنهــم أتــوا إلغاثــة البــر ملــا
أمــرت ً
أبــدا بتدمــر نصــي بــوذا».
ّ
ّ
ّ
محمــد
محمــد عمــر يف مقابلــة مــع الصحــايف الباكســتاين
-املــا

شــاه زاد 19 ،أبريــل.2004 ،

صحيــح أن هــذه املجموعــة تســتخدم نمــط بطاقــات وصــف
ّ
ً
ّ
ّ
متحفيــة
تمامــا عنــارص
املتحفيــة  ،إل ّأنهــا ليســت
القطــع
ّ
تقــدم معلومــات عــن مصــدر القطــع وعــن
معتــادة .فهــي

ّ
اليدويــة عــى رســومايت وعــى واجهــات
وتســتحرض الكتابــة
ّ
ً
ّ
ّ
املتحفيــة ،غــر أنهــا أيضــا تمثــل
العــرض طريقــة التقديــم
ّ
طريقــة يف إعــاء الصــوت النافــر أمــام الصــوت املتحفــظ والنــرة

اســتخدام تلك القطع يف الســابق ،فقد جرى اختيار مقتطفات

ّ
الفنيــة ســتيفاين ســميث ( )Stephanie Smithطريقــة
ّ
حــى يف حــال غيــايب.
لتقديــم صــويت كدليــل،

ً
ّ
كيفيــة
مقطعــا ُيشــر إىل
املــواد واملقاســات ،لكــن وبــدل إيــراد
واستشــهادات مالئمــة مــن أطــراف ذات صلــة ،مــن دونالــد

ّ
ّ
ّ
القيمــة
للمؤسســات .وهــذا مــا تــراه صديقــي
املوضوعيــة الــي

رامســفيلد ( )Donald Rumsfeldإىل د .دوين جــورج يوخنــا
( ،)Donny George Youkhannaاملديــر الســابق للمتحــف
العــرايق .وتــأيت تلــك املقتطفــات واالستشــهادات ،إضافــة إىل مــا
تشــكّله مــن محــاورة مسـ ّ
ـتمرة بــن النــاس والقطــع املعروضــة،

ّ
س :التدمــر واخلســارة وتبعــر األشــياء تمثــل موضوعــات

متكـ ّـررة يف أعمالــك .هــل تهــدف مــن خــال هــذا إىل تشــخيص

ٌ
ُمحادثة عرب البحار ،ربيع 13 – 2019

ّ
التــرر النفــيّ عنــد اجلماعــات الــي تحيــا صدمــات
حالــة

نصــي بــوذا املسـ ّـويني بــاألرض .مــاذا لــو أمكــن نــر مهــارات
ً
تمامــا كمــا الرمــاد؟
تقصيــب احلجــارة وتحويلهــا ونرثهــا،

ً
وغالبــا مــا يعــاين
اجلســم املــادي والنفــي يف الغالــب مرتبطــان.

ً
ٌ
تمامــا ،وأنــا ال أملــك أجوبــة
يشء آخــر
 ،وتناولــه والبنــاء عليــه

ّ
مســتمر ة ؟

الناجــون مــن وقائــع حــرق الكتــب وحــروب األيقونــات مــن
حالــة صدمــة عميقــة وإصابــات نفسـ ّـية.

ّ
كيفيــة القيــام بذلــك خــارج نطــاق خــريت القائمــة يف
عــى

التحليــل النفــي .أعتقــد هنــا أن االقــرار واملســاءلة أمــران
ّ
ّ
مهمــان يف مســرة اإلبــراء .وهــذا يمثــل أحــد األســباب الــي

ّ
األرمنيــة يف «اللحــم لكــم والعظــام
دعتــي إىل اختيــار اإلبــادة
لنا» ( )The flesh is yours; the bones are oursيف بينايل
اســطنبول  .2015وكان عــدم تنــاول اإلبــادة اآلن ،بعــد مئــة
ً
ّ
ـيصب يف تعزيز طمســها
عــام مــن حصوهلــا ،ســيبدو تواطــؤا وسـ
ٍ
ّ
ّ
ومحوهــا بأوســاط املجتمــع الــريك .إل ّأنــي أردت تنــاويل هلــا أل
يبــدو مجـ ّـرد تأنيــب.

وكانــت مبــاين اآلرت نوفــو الشــهرية يف اســطنبول قــد قامــت
ّ
يف وقــت زامــن األزمــة الكــرى لســكانها األرمــن إذ الحــت نــذر

> عمل تخريبي على عمل اللحم لكم ،والعظام لنا ،2015 ،بينالي اسطنبول
الـ ،14ماء مالح ،ابتدائية غالطة اليونانية ،اسطنبول ،تركيا.2015 ،
مع التقدير للفنان

ّ
وعرفــي بــرت برازينتالــر ( ،)Bert Praxenthalerالــذي
تعاونــت معــه إلقامــة ورش تدريــب تقصيــب احلجــارة يف
باميــان ،عــى العديــد مــن املواطنــن اهلــزارا ( )Hazaraيف تلــك

املنطقــة ّ
ممــن شــهدوا واقعــة تدمــر نصــيّ بــوذا .ويســتعيد

معظمهــم اللحظــة الــي قــام فيهــا عنــارص طالبــان بتجميعهــم
ّ
عمليــة التدمــر .وأعلــن عنــارص طالبــان قرارهــم
يك يشــهدوا

ّ
ّ
متوجهــن هلــؤالء النــاس
عمليــة التفجــر،
عــى املــأ قبيــل
ّ
ســندمر كرامتكــم» .لــذا ،ومــع قيــام «مــاذا
قائلــن «اآلن

يخلــف الغبــار؟» بتنــاول وتشــخيص حلظــة تجريــد هــؤالء البــر
ّ
ـإن أحــاول ً
ذلــم وصدمتهــم ،فـ ّ
مــن إنسـ ّ
أيضــا
ـانيتهم ،وحلظــة
جعــل مشــاهد التدمــر تلــك تســر عــى نحــو معكــوس ،لكــن
ٍ
مــن دون القيــام بنفيهــا .وهــذا مــا جعلــي أعتــر أن ورشــة
تقصيــب احلجــارة ســتكون الطريقــة األمثــل لتنــاول تدمــر
ّ
نصـيّ بــوذا ،ومقاربــة الســؤال املثــر للجــدل املتعلــق بمــا إذا كان
ينبــي إعــادة بنائهمــا ،األمــر الــذي يريــده ســكان املنطقــة بالرغــم
مــن ّ
تمنــع منظمــي «اليونســكو» ( )UNESCOو«ايكومــوس»

إبادتهــم .وكان أحــد هــؤالء األرمــن ،احلــريف كارابيــت ســزايرليان
ًّ
( ،)Garabet Cezayirliyanمكلفــا صنــع القوالــب واألفاريــز
الــي َ
حو ْتهــا واجهــات تلــك املبــاين ،والــي مــا زال العديــد منهــا
ً
موجــودا اليــوم .ويف ســياق مــرويع للبينــايل تعاونــت مــع

تالمــذة ســابقني لســزايرليان ،منهــم كمــال جيمــز (Kemal
 ،)Cimbizالــذي يملــك ُ
ويديــر املشــغل الــذي مــا زال ُينتــج

ً
ّ
ّ
ومعــا قمنــا بابتــكار
الزتيينيــة.
املعماريــة
هــذه العنــارص والقطــع

مجموعــة جديــدة مــن األفاريــز كمــا أعدنــا صـ ّ
ـب أفاريــز صنعهــا
ّ
ســزايرليان لســينما إميــك ( ،)Emek Cinemaالــي شــكل
ّ
محطــة رئيســة يف مظاهــرات جــزي
هدمهــا يف العــام 2013
( ،)Geziحيــث تقاطعــت مظاهــر َ
الت ْن ِخيــب باإلبــادة.

وكان أهــل جيمــز إذ أحــروه ليتتلمــذ عــى يــد ســزايرليان
ٌ
قالــوا لألخــر «اللحــم لكــم والعظــام لنــا» .وذاك قــول
ــردده األتــراك ويعــي ّأنهــم يمنحــون األســتاذ ّ
ُي ّ
ّ
التــرف
حــق

ً
مــع تلميــذه .ويغــوص هــذا التعبــر ً
أيضــا عميقــا يف قلــب
ً
ّ
معماريــة كثــرة ابتكرهــا
تمامــا كمــا تفعــل تفاصيــل
الكلمــات،

ّ
لــد»
بمشــاغلهم حرفيــون أرمــن أمثــال ســزايرليان يف « ِج ِ
ُ
ّ
ّ
اجلبســية
الزتيينيــة
مبــاين اســطنبول .وتمكــث هــذه العنــارص

ّ
ـت عــى مــا خــره
وآثــار األيــادي واألنامــل األرمنيــة لتشــهد بصمـ ٍ
ّ
ّ
تاريخيــة.
ســكان املدينــة األرمــن وعاشــوه مــن صدمــات وجــروح
ولــو كان هلــذه التصاميــم والتفاصيــل أن تختفــي مــن األبنيــة،
كمــا اختفــى ُمبتكروهــا ،لغــدت اســطنبول جــرداء قاحلــة.

ّ
عمليــة إعــادة البنــاء .رأيــت وجــوب أن
( )ICOMOSوحظرهمــا

ً
ً
ـهل ،وقــد ّ
تعرضــت بعــض اإلشــارات
مرشوعــا سـ
مل يكــن هــذا
األرمنيــة» ،الــي كتبتهــا بخـ ّ
ّ
ـط يــدي عــى الفتــات
عــن «اإلبــادة

ّ
األفغانيــة .ورسعــان مــا خطــر يل مشــهد ســحابة
هازاراجــات
ّ
الرمــاد الــي علــت ســكان باميــان ،إذ ارتفعــت بعنــف فــوق

لنــذور محــو ُمتكـ ّـررة ّ
يقدمهــا النــاس ،لكــن مــن املهـ ّ
ـم ذكــر هــذا،
ّ
كونــه ُي ّ
التوتــر
عــر عــن رفــض االعــراف بالصدمــة يف موضــع

يكــون للنــاس كلمتهــم فيمــا خـ ّ
ـص مســتقبل إرثهــم الثقــايفّ،

وتســاءلت ّ
عمــا يمكــن أن تعنيــه العــودة إىل حرفــة تقصيــب
ً
ّ
تمثــل تراثــا ًّ
غنيــا يف منطقــة
احلجــارة ،تلــك احلرفــة الــي كانــت

ترافــق القطــع يف عمــي الرتكيـيّ ،إىل تخريــب ومحــو ُم ّ
تكرريــن
ٍ
ّ
مــن قبــل الـ ّ
أتوقــع للمــروع أن يغــدو هكــذا «مـ ً
ـزارا»
ـزوار .مل

ّ
البــادي للعيــان .وتمثلــت رغبــي يف قطــب الصــدع ورأبــه ،وهــذا
مــن دون محــو اجلــرح.

حيــث ُيقـ ّ
ـدم الــرد كمرجــع مجــازي النهيــار التعــاون والوحــدة
ٍ
الــذي قــاد إىل مــا نتــج عنــه مــن بلقنـ ٍـة للفريــق بحســب منظــار

[مالحظة :لديّ صور ألعمال املحو هذه]

العالقــات اجليوسياسـ ّـية يف الــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

س :كتــاب ليونــارد كوهــن ( )Leonard Cohenمــن القصائــد

ّ
لكنهــم قالــوا يل يف راديــو «أمــواج» بــرام هللا ،فلســطنيّ ،
أن
ّ
تفرقهــم يجــب أن ترفــق ّ
« ّ
قصتــك عــن ّ
بقصــة عــن تشــكلهم».

املنشــورة باللغــة الفارســية ؛ هــوس صــدام حســن بــدارث
فيــدر؛ حفــل البيتلــز الــذي مل يتــم يف شــمال إفريقيــا  ،والــذي
ً
أقيــم بعدهــا يف القــدس .تكشــف طرقــك البحثيــة دومــا عــن

لــذا فـ ّ
ـإن الــذي كان يمكــن صياغتــه بعــرض مــن ســاعتني غــدا
ٍ
ّ
ً
ً
ًّ
إذاعيــا ُيعــاود رسد
برنامجــا
عرضــا مــن عــر حلقــات تشــكل

روابــط غــر مرئيــة وغــر متوقعــة عــر الزمــان واملــكان والثقافــة.

ّ
حكايــة فريــق البيتلــز وعالقتهــم غــر املبــارشة إىل حـ ٍّ
ـد مــا بــكل مــا

هــل هــذا نــوع مــن أنــواع االســتعارة  -أم أنــه يتعلــق باإلنســياب
بــن اجلغرافيــا واهلويــة والتاريــخ؟

كان يحصــل يف الــرق األوســط بــن العامــن  1957و .1970

ّ
ً
ُ
غصــت عميقــا يف
تطفــو هــذه الروابــط عــى الســطح كلمــا
ّ
موضوعــة مــن املوضوعــات .وقــد يختلــف مــا تتعلــق بــه تلــك
ّ
ّ
تعبــرا ّ
ً
ّ
عمــا
لكــي أرى يف التشــابكات
مــرة،
الروابــط يف كل

وثمــة ً
ً
ّ
دائمــا النظــر
أيضــا مــا ينبــي ِذكــره عــن الســبل الــي جــرى

ّ
عربهــا إىل الثقافــة الشـ ّ
مؤطــرة باإلطــار الغــريب ،مــا ســمح
ـعبية

ّ
تتمتــع بــه احلداثــة وثقافاتهــا الشـ ّ
ـعبية املرافقــة عــر العــامل مــن
ً
طبعــا هنــاك تشــابيه ومجــازات ،كمثــل الدعــوة
ـاف متــوازن.
غـ ٍ
ّ
الشـ ّـيقة الــي تلقيتهــا مــن جــاك برســكيان ()Jack Persekian

بوســم الــرق ،أو عــامل اجلنــوب ،بوســم «اآلخــر» .وجــاء مــروع

ّ
مؤسســة املعمــل للفنــون املعــارصة» (Al Ma’mal
و«
 )Foundation for Contemporary Artيف القــدس لتصــورّ

ـط بموقــع معـ ّـن ،حيــث حملــي ذاك إىل التفكــر
مــروع مرتبـ ٍ
ٍ
ُ
بس ُــبل يمكنــي مــن خالهلــا التعامــل مــع فائــض القداســة
ٍ
الزائــد للمدينــة ،لكــن عــى نحــو مل يســبق تناولــه يف األديــان
ٍ
ّ
التديــن ،وأنــا
والســياقات السياسـ ّـية .فالقــدس مدينــة شــديدة

ـيف ليــس لــه» (The
مثــل «ال أســوء مــن عبــور املــرء تحــت سـ ٍ
worst condition is to pass under the sword which

ِ

ّ
 )is not one’s ownليقــول بوضــوح ّ
صــدام
أن كلينــا ،عــدي
حســن وأنــا ،كان ســيلعب األلعــاب ذاتهــا عــى األرجــح يف
ّ ً
ّ
متخيــا نفســه لــوك ســكاي واكــر (Luke
اخللفيــة،
حديقــة مزنلــه

ُ )Skywalkerم ّ
ً
دم ً
وذاهبــا
ــرا «نجمــة املــوت» ()Death Star

ّ
ثقافيــة كظاهــرة «ســتار ُورز» (Star
يف طريــق احلــق .فلظاهــرة

إن هاجــي املســتمر بفريــق البيتلــز  -الــذي لــه جــذوره يف

ً
ًّ
عامليــا ،حيــث يختلــف فهــم خطوطهــا العريضــة
تأثــرا
)Wars
ّ
املتعلقــة باخلــر وال ـ ّ
ر وذلــك بحســب الســياق الــذي يحيــا فيــه
املُشــاهد .لكــن بالنهايــة ّ
ً
جميعــا نشــاهد الــيء ذاتــه يف
فإننــا

االستشــهاد والتضحيــة  ،بعــد مشــاهدة والــديت ويه تحــزن

ذات الوقــت.

بــأىس عــى مقتــل جــون لينــون عندمــا كنــت يف الســابعة مــن

وعــى هــذا النحــو يف «اإلنفصــال» ّ
فإنــي إذ اقرتحــت فكــرة

أردت أن أكــون ال ُم ّ
تديــن.

عمــري  -هــو أقــرب يشء إىل التعصــب .أثنــاء نشــأيت  ،كانــت
ليفربــول يه القــدس بالنســبة يل ،تلــم املدينــة الــي مل أشــد
الرحــال إليهــا بعــد.
ًّ
وجــاء عمــي «اإلنفصــال» (ُ )The Breakupمتجليــا مــن
ُ
ّ
ّ
عراقيــة مــن بغــداد ،قامت
يهوديــة-
تاريـيّ الشــخيص كولـ ٍـد ألم
ٍ
ّ
ّ
ّ
والعروبيــة ،مــن
الصهيونيــة ،مــن جهــة،
القوميتــان
الفكرتــان
جهــة مقابلــة ،بخلــق واقــع عيــش مســتحيل بالنســبة لعائلتهــا
ٍ
ً
عمومــا إىل إقامــة صلــة
يف الــرق األوســط .وســى مــرويع
ّ
ّ
شـ ّ
ومجازيــة بــن موضوعــن متباينــن يف الظاهــر :تشــكل
ـعرية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وتفرقهــا.
العربيــة
القوميــة
وتفرقــه ،وتشــكل
فريــق البيتلــز

الربنامــج اإلذايع لراديــو «أمــواج» ( )Amwajأخربتــي مديــرة

اإلذاعــة وعــد الــروف (ّ )Waed Shrouf
أن ألبــوم «ســرجنت
بيــرز لونــي هارتــس كلــوب بانــد» (Sgt. Pepper’s Lonely-

 )Hearts Club Bandللبيتلــز َص َ
ــدر يف يونيــو  ،1967قبــل
ّأيــام مــن انــدالع حــرب « ّ
األيــام السـ ّـتة» .وجــاء األلبــوم بمثابــة

ّ
ّ
تصويريــة ملــا حــل بالشــعب الفلســطيينّ آنــذاك،
موســيقى
ُ
ّ
فافتتــح باندفاعــات نغميــة صاخبــة عــى اجليتــار الكهربــا ّ
يئ

ّ
اخلطابيــة يف تحريــر
تقــرن ،يف ذهــن وعــد ،بوعــود عبــد النــارص
ّ
عاطفيــة عــى البيانــو بأغنيــة
فلســطني .وينتهــي األلبــوم بأنغــام

متقاربــا ،إذ ّ
ً
ّ
ً
ًّ
الســورية
أن الوحــدة
زمنيــا
إطــارا
فللمرشوعــن
ّ
املرصيــة يف أواخــر اخلمســينات زامنهــا لقــاء «جــون» بـ«بــول»،
ّ
وحــل ختامهــا مــع مــوت عبــد النــارص يف ســبتمرب  1970بعــد
نحــو عــام واحــد مــن إعــان جــون لينــون ّ
نيتــه مغــادرة فريــق
ٍ
البيتلــز.

«إي داي إن ذا اليــف» ( ،)A Day In The Lifeالكارثــة الــي
ً
ّ
تــردد أصداؤهــا طويــا بعــد وقوعهــا ،كمثــل اســتمرار حــرب
ّ
ّ
ً
كثــرا اللحظــة الــي تبــدو لنــا ّأنهــا توقفــت
يتخطــى
عــى نحــو
ٍ
فيهــا.

ً
ُ
ً
بســيطا
رسدا
اقــرح ليكــون
وكان املــروع يف البدايــة قــد
ـمعية املُسـ ّ
للمادة السـ ّ
ـجلة يف  150ســاعة لفيلم «،»Let it Be

ّ
ّ
لكنــك عــى الــدوام تقــوم باســتعادة األشــياء
الرتكيبيــة.

ّ
س :االنــزاع والتدمــر خيطــان قاتمــان ينســان يف أعمالــك

ٌ
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واســرجاعها لتبتكــر منهــا شـ ً
ـيئا جديـ ً
ٌ
رضب مــن
ـدا – هــل هــذا
اخلــاص؟

طبعــا هــو كذلــك .لكــن ،مـ ّـرة أخــرى ،فـ ّ
ً
ّ
أرص عــى أن معــاودة
ـإن
ً
ّ
ً
ظاهــرا
الظهــور إثــر االختفــاء يمثــل ســبيل إىل إبقــاء اجلــرح
ً
ومحسوســا.

س :وهــل يــأيت ً
ّ
اجلماعيــة
أيضــا شــغفك بالطبــخ والشــعائر

ليقــرح املتعــة كطاقــة تجديــد؟

ـي أؤمــن ً
بالتأكيــد .لكـ ّ
ً
تزامنــا مــع ملئهــا.
أيضــا بتدويــر املعــدة
إذ يف تلــك اللحظــات ،حــن نتنــاول الطعــام مــن صحــن كان
ـدام حســن ،أو حــن نهضــم وجبــة كبــاب ّ
لصـ ّ
أعدهــا محاربــون

عراقيــونّ ،
ّ
فإننــا نكــون
ســابقون يف حــرب العــراق أو مهاجــرون
ّ
َ ْ
ّ
عــة غريبــة .وذاك يمثــل املشــهد األويل يف الطهــو
أمــام جم ٍ
العراقيــون «حامــض حلــو» .إن أعـ ّ
العــرايق ،أو مــا يسـ ّ
ّ
ـد املرء
ـميه
فطائــر ّ
الكبــة ،فهــي احلامــض ،ويــأيت املــرق الــذي ُتطهــى فيــه
ليكــون احللــو ،والعكــس صحيــح .إنهــا طريقــة إلبقــاء احلامــض
واحللــو يف حــال مواجهــة .ويه احلــال الــي أريــد عــى الــدوام
ّ
العمــل يف ظلهــا ،وأمــي ّأنهــا تســاعد العمــل يف معانــدة امليــل
ّ
ّ
الفولوكلوريــة أو ُم ّ
التجــد ُد
جــرد الكياســة.
إىل التبســيط نحــو
ممكــن ،لكــن مــا مــن يشء يمكنــه العــودة إىل مــا كان عليــه يف
الســابق .الطهــو العــرايق بالنســبة يل يمـ ّ
ـدين عــى الــدوام بطعم

ّ
ّ
ملكونــات
املؤبــدة ،كمثــل البهــارات الــي يمكــن
الصدمــات
ّ
خليطهــا أن تكــر وتتعــدد ،كمــا ترتاكــم وتعلــو أكــوام الدمــار.

> الفنان مع أحد المحاربين القدامى المعتصمين ضد الحرب .عرض أداء فني آلرو هيوس لمشروع الشاي ،خالل افتتاح مطبخ
العدو .مطعم ميلوز بيتا ،شيكاغو 19 ،مارس .2012 ،مع التقدير للفنان © .باميال جرايمز

َ
ّ
الشــتا ّ
يت ملايــكل راكوفيــز
الفــن العــرايق
يقــوم مــروع
ّ
باســتحضار التواريــخ النابضــة للجماعــات املتنوعــة يف املنطقــة،

ُ
ويشــر ،ولــو عــى نحــو ّ
تخيــي ،إىل الطاقــات الكامنــة يف تلــك
ٍ
اإلمكانيــات املرجـ ّـوة منهــا .كمــا يذهـ ُ
ّ
ـب املــروع
التواريــخ وإىل
ً
املتشـ ّ
ـعب ليحفــر يف أعمــاق املــايض القريــب والبعيــد ،متنــاول مــا
ّ
ّ
ُ
يمكــن تذكــره مــن نثــار خلفتــه احلــروب والعقوبــات واالقتالعــات
ٍ
اجلماعيــة وراءهــاُ .
ّ
ويعيــد راكوفيــز النظــر بمــا ُيتــداول عــى
ّ
لم ً
رسديــات تتعلــق بحــرب العــراقُ ،م ّ
ّ
حــا يف
نحــو واســع مــن
ٍ
ّ
ّ
ّ
االســتعمارية
الربيطانيــة واألدوار
الوقــت عينــه إىل التدخــات
ّ
الســابقة .لكــن وبــدل مجـ ّـرد التـ ّ
ـأس أمــام مــا حــل مــن مظاهــر

العــدو» ( ،)Enemy Kitchen 2003و”العــودة» )RETURN
 ،)2004و”غنائــم” ( ،)2001و”دار الصلــح” )Dar Al Sulh
ّ
لتتضمــن إنتــاج أطعمـ ٍـة وتوزيعهــا واســتهالكها .ويــأيت
،)2013
ّ
أداء تحضــر األطعمــة ،أكانــت يف مادتهــا األوىل النيئــة أو يف
َ
ّ
ّ
واجلندريــة
الطبقيــة
بهائهــا األخــر املطهـ ّـو ،لريمــز إىل السياســات

ّ
ّ
والقوميــة ،يف الدولــة والشــتات .وعــى عكــس بهــاء
والدينيــة
ّ
الصناعــة وغرائبيتهــا ،بحســب مــا تــويح مطاعــم األكل املــريقّ

ّ
فــإن تنــاول راكوفيــز لتلــك األطعمــة ُيظهــر
وكتــب أطعمتــه،
ً
تركــزا عــى االنتشــار العاملــي لصورهــا ومــا يرتبــط بهــا مــن

ّ
حســية تختلــط برمــاد احلــروب
أصــوات وروائــح وانطباعــات

اقتــاع قــريّ وأمــاين عــودة مأمولــة ،يقــوم العمــل بأخــذ
املشاهد/املشــارك يف رحلـ ٍـة انعكاسـ ّـية بقلــب سياســات الذاكــرة-
ِ
ّ
الكارثيــة ،الدؤوبــة،
ويف مقابــل مناخــات العنــف والتدمــر

وأنقاضهــا .وتتداخــل ذاكــرة األطعمــة باخلســائر الشــاملة
الناتجــة عــن السياســة ومشــاريعها ،كمــا تتداخــل ً
أيضــا مــع
ّ
اخللقــة بالنجــاة ،باملعــى املـ ّ
ًّ
ثقافيــا.
ـادي ،وبإعــادة التوليــد
الرغبــة

واملســتمرة .فغــدت تلــك االنزياحــات واالقتالعــات املشــهودة
َ
للبــر واألشــياء يف الــرق األوســط ومنــه دائمــة احلضــور يف

– مثــل طريــق احلريــر الــي ربطــت بــاد مــا بــن النهريــن بالصــن

أنتــج عــى نحــو قــريّ.
“العــدو” الــذي ِ
ٍ
ٌ
ٌّ
متمــز يف عالقــة راكوفيــز بالعــراق.
موقــع
وملجــال األطعمــة
ٌ
ّ
مشــاريع لــه ،مــا زالــت
وجــاءت
مســتمرة ،مثــل “مطبــخ

ّ
التاريخيــة
وكانــت مســارات اهلجــرة واالنتقــال وشــبكات التجــارة

– قــد اعتمــدت «رحــات» الســتطالع األطعمــة واملعــارف
ّ
الزراعيــة ،وإلرســاء أنمــاط جديــدة يف إنتــاج الطعــام واســتهالكه
ّ
عــر مجــال جغــرايفّ بالــغ االتســاع( .الباســتا ،عــى ســبيل املثــل،
ٍ
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ّ
جــراء
وعــى الرغــم مــن ارتباطهــا باملطبــخ اإليطــايلُ ،ولــدت
لقائــن عابريــن بــن املناطــق والقــارات :تعـ ُّـرف ماركــو بولــو عــى
«النــودل» الصيــي ،و»اكتشــاف» اإلســبان لطماطــم حضــارة
األزتيــك).
ومــع العوملــة واالضطرابــات الكــرى وحــاالت التفــكك الشــاملة
الــي تلــت حقبــة االســتعمار بلغــت موضــة َصهــر الثقافــات
ّ
املطبخيــة مقــام التكريــس .وســاهم وجــود املنفيــن اهلنــود
والباكســتانيني يف اململكــة ّ
املتحــدة ،عــى ســبيل املثــل ،يف تغيــر

ً
املطبــخ الربيطــا ّ
تمامــا كمــا حصــل مــع وجــود القادمــن مــن
ين،
ّ
ً
ً
جديــدا يف
مشــهدا
شــمال أفريقيــا يف فرنســا والذيــن ولــدوا

ّ
املطبخيــة هنــاك أصــاب عمــوم البــاد الفرنسـ ّـية .وبــات
الثقافــة

الــكاري والكســكوس اليــوم طبقــن راســخني يف ســفرة الطعــام
األوروبيــة .وشــهدت الواليــات ّ
ّ
املتحــدة بدورهــا تحـ ّـوالت مماثلــة
ّ
الغذائيــة .لكــن ،ويف حالــة املطبــخ الــرق
يف مطبخهــا وثقافتهــا
ً
ّ
ّ
ّ
أوســطي،
فــإن أصنــاف األطبــاق املرشقيــة ،تحديــدا املقبــات،

ّ
العربيــة الطويــل
يه الــي فرضــت حضورهــا نظـ ًـرا لتاريــخ اهلجــرة
ّ
ّ
العثمانيــة ،وعــى نحــو
األمرييكيتــن منــذ ّأيــام الســلطنة
إىل
ٍ
ّ
خــاص مــن ســوريا الكــرى .وعــى الرغــم مــن التــورط األمــريك
ّ
ً
ّ
عمومــا ،واملطبــخ
العراقيــة
فــإن الثقافــة
املبــارش يف املنطقــة،
العــرايقّ عــى وجــه التحديــد ،يبقيــان يف منــأى عــن الظهــور.
َ
ّ
ويقــوم مــروع راكوفيــز املطبــيّ بمعاجلــة تلــك الفجــوة .إل
ّأنــه وبــدل قــر مرشوعــه عــى عــرض اســترشايقّ ملظاهــر األكل
ُ
وأصنــاف األطعمــة ّ
فإنــه ذهــب إىل معارضــة املشــهد املغــري
ّ
ّ
والكبــة ،واألمعــاء املمتلئــة بهــا،
احلمــص والفالفــل
ألطبــاق

ّ
ّ
والثانويــة الــي
املتوســطة
مــع مجموعــة مــن طلبــة املــدارس
تضـ ّ
ـم بعــض مــن لديهــم أقــارب يخدمــون يف اجليــش األمــريك
ُ
ّ
عمليــة
املتمركــز يف العــراق .وانبثــق «العــراق» مــن خــال
الطهــو واألكل كموضــوع للنقــاش تتجــاوز صــور اإلعــام اخلَـ ِـدرة
ُ
ّ
التجريديــة
و اخلــراء املظلمــة لعمليــات «الصدمــة والرعــب»
دمــرة .وجــاء املــروع ،بحســب وصــف راكوفيــز لــه« ،ليـ ّ
امل ُ ّ
ـؤدي
ً
ّ
إجتماعيــة» ُت ّ
جســد ســجال حامــ َ
ي الوطيــس.
عمــل منحوتــة
وجــرى عــى مــدى األعــوام تقديــم «مطبــخ العــدو» يف ُدور
فنون ِع ّدة ،إىل أن غدا املرشوع يف العام  2012شــاحنة طعام
مكتملــة التجهــز واخلدمــة تجــول وتظهــر عــى نحــو فجــايئ يف
ٍ
ّ
عراقيــون بالطبــخ يف
شــوارع مدينــة شــيكاجو .ويقــوم الجئــون
ّ
ّ
أمريكيــون ســابقون ،كانــوا
يــؤدي جنــود
تلــك الشــاحنة ،فيمــا

ّ
طهــاة يتعاونــون مــع الالجئــن العراقيــن
مهمــة
يف العــراق،
ٍ
ّ
يف تحضــر مــا لــذ وطــاب مــن «أطبــاق العــدو» .ويعمــل
ُ
املــروع عــى نقــض عالقــات الســلطة بــن املحتل/الواقــع

تحــت االحتــال ،ويقلــب العالقــات اهلرميــة يف احلــرب والــي
يقــوم اجليــش األمــريك بحســبها بإصــدار األوامــر والتعليمــات
ّ
األمريكيــون اآلن ،بحســب «مطبــخ العــدو» ،هــم
للعراقيــن.
ً
مــن يتبعــون أوامــر (الطبــخ) صــادرة عــن عراقيــن .وترفــع

ّ
ًّ
تقليديــا مــن
يتكــون
الشــاحنة علــم مدينــة شــيكاجو الــذي
ّ
ّ
وثمــة بــن
خطــن أفقيــن أزرقــن عــى مســاحة بيضــاء؛
ّ
اخلطــن األزرقــن أربــع نجــوم حمــراء سداسـ ّـية متجــاورة .وقــد

جــرى تحويــر العلــم ومحــاكاة ألوانــه بألــوان العلــم العــرايق –
أبيــض وأحمــر وأســود وأخــر – مــا دمــج «الــرق األوســط»

وهــو املشــهد الــذي يــكاد يتسـ ّـيد الفكــرة عــن «العقــل العــر ّ
يب».

( )Mideastبالـ«ميد ويست» ( .)Midwestويحرص راكوفيزت

ال بــل أن األمعــاء تلــك ،وعــى الضــد مــن ذاك املشــهد،
ومــن خــال األكل واهلضــمُ ،تــدرج يف عمــل راكوفيــز ضمــن
ّ
ّ
املوجــه للتدهــور الــكل نحــو احلــرب والقائــم عــى فعــل
النقــد

يف عملــه «غنائــم» ( )Spoilsعــى أن يعكــس أهــوال احلــرب

االســتهالك العــام.
َ
ـزء
ومنــذ العــام  ،2003اســتخدم «مطبــخ العــدو» الطعــام كجـ ٍ
ّ
مــن املعارضــة الناشــطة للحــرب .وتشــكل املــروع ،بحســب
ً
راكوفيــز ،عــى نحــو تدريــيّ إثــر مشــاهدته طابــور طويــا مــن
ٍ
األشــخاص ينتظــرون دورهــم لــأكل يف مطعــم أفغــاين
بنيويــوركُ ،يــدىع «خيــر بــاس» ( ،)Khyber Passبعــد فــرة
قصــرة مــن واقعــة  9ســبتمرب  .وكان هــؤالء األشــخاص

يف العــراق عــى ُمتــع الطعــام وتنــاول األطبــاق املســتلهمة مــن
ّ
يعدهــا طهــاة
املطبــخ العــرايق ،املشــبعة بــراب البلــح ،والــي
ّ
ّ
ّ
ورقيــة ُتحــايك
ويقدمونهــا يف صحــون
وأمريكيــون،
عراقيــون

نقشــاتها وزخارفهــا نقشــات وزخــارف الصحــون املرسوقــة مــن
ّ
صــدام حســن( .اشــرى راكوفيــز تلــك الصحــون عــر
قصــور
موقــع  eBayمــن جنــدي أمــريك يخــدم يف الوحــدة العسـ ّ
ـكرية
الــي أرست صـ ّ
ـدام ،ومــن الئج عــرايق يعيــش يف ميشــيجان).

ويذهــب عمــل «غنائــم» يف اقرتاحــه ،مــن خــال وصلــه مــا
ّ
ّ
اجلغرافيتــن ،باســتحضار اخلــراب الــذي خلفــه
بــن هاتــن
ّ
ّ
ورائهمــا نظــام القمــع الديكتاتــوري وقــوات الغــزو األمريكيــة،

الواقفــون يف الرتــل يعلنــون دعمهــم ألصحــاب املطعــم
ّ
تضمنــت
والعاملــن فيــه ،وذلــك إثــر موجــة املضايقــات الــي

ّ
كارثيــة متالحقــة بعــد العــام .2003
عنــف
يف موجــات
ٍ

هجمــات  9ســبتمرب  .وأهلمــت مظاهــر التضامــن تلــك «مطبــخ
العــدو» ،املــروع الفـ ّ
ـتمر والــذي يقــوم ّ
ـي املسـ ّ
الفنــان ووالدتــه

احلضــاريّ يف العــراق إىل النهــب والتدمــر .وجــاءت الرصخــة
ّ
املدويــة الــي ال ُتنــى بوجــه تلــك املظاهــر يف حلظــة التقطتهــا

ّ
ومؤسســات يملكهــا مســلمون ،إثــر
اســتهداف مســاجد

ّ
بغداديــة وتعليمهــا
يف ســياقه بتجميــع وصفــات مأكــوالت
ّ
متنــوع .وقامــت «مــور آرت» (More
ألفــراد مــن جمهــور
ٍ
ّ
منظمــة الفـ ّ
ـن العمومــي يف نيويــورك ،بتقديــم املــروع
،)Art
للمـ ّـرة األوىل ،حيــث عمــل راكوفيــز عــى طهــو أصنــاف الطعــام

ّ
ّ
الثقافيــة واملؤسســات الــي تعــى بــاإلرث
تعرضــت الــروح

ّ
ّ
العراقيــة أمــل اخلضــري ويه تطــارد
للقيمــة
الكامــرا
ّ
الســارقني مــن دون وجــل .ويف النهايــة فــإن اخلضــري،
مؤسســة ومديــرة «البيــت العــرايق» ،مركــز الفنــون والثقافــة
ِ
ّ
العراقيــة وإحيائهــا،
يف بغــداد املضطلــع بمهــام صــون احلــرف

ِ

اضطــرت ،مثــل عراقيــن كــر ،إىل مغــادرة العــراق .وجــرى

ّ
ّ
جماليــات املــايض التليــد وبــن مــواد احلــارض
ـتمرارية بــن
االسـ

تدمــر البيــت العثمــاين الطــراز الــذي كان يســتضيف املركــز ،كمــا
ّ
صــدام مظاهــر
ُنهبــت بقايــاه .واســتؤنفت يف عــراق مــا بعــد

الراهــن .وعــى نحــو يختلــف عــن التمجيــد ذي املنــى األورويب
ٍ
لعــال اآلثــار ،باعتبــاره منتشــل حضــارة مــا بــن النهريــن مــن
ِ
ّ
فــإن مــروع راكوفيــز ُيقيــم
الــراب ومنقذهــا مــن االندثــار،
ّ
صلــة أنســاب بــن حضــارات املــايض وبــن الســكان املعارصيــن،
ـتمرين بالزراعــة والغــرس ،باختــاف املعــاينّ ،
املسـ ّ
لكنهــم اآلن إذ
ّ
يفعلــون ذلــك ّ
فإنهــم يفعلونــه وســط خــراب ال يــكل.

ّ
احلضاريــة الــي عمرهــا مئــات الســنني ،ومــن
تشــويه املعــامل
ّ
الوطنيــة( .وكمــا عـ ّـر وزيــر الدفــاع
بينهــا املتحــف العــرايق واملكتبــة

األمــريك دونالــد رامســفيلد ،عــى نحــو شــاعري“ :األشــياء
تحــدث” .)1وجــاء هــذا العنــف الثقــايف ليقــود راكوفيــز إىل
ّ
املبــادرة يف مــروع اســرداد شــامل بعنــوان «ينبــي أل يكــون
ً
العــدو اخلفــ ّ
موجــودا» (The Invisible Enemy Should
ي
ّ
الفنــان وفريقــه منــذ العــام  2007بإعــادة
 .)Not Existوقــام

ّ
ومــرة أخــرى ،يف دورة عنــف جديــدة ،قــام عنــارص «داعــش»
بتجريــد حملــة تدمــر ممنهجــة لآلثــار واملعابــد .وعـ ّـر التنظيــم

ابتــكار نحــو  600قطعــة مــن القطــع الســبعة آالف الــي فقدهــا

ًّ
عمالنيــا بهــذه احلملــة عــن رؤيتــه وتأويلــه لتعاليــم اإلســام،
ً
مارســا نســخته مــن حــرب األيقونــات املســتوحاة مــن تقاليــد
ُم

املفقــودة ،عمــل الفريــق عــى اســتخدام التوصيفــات املنشــورة

والســلفي» عمليــات
التوحيــد .وأظهــرت لقطــات «الفيديــو
ِ
ّ
ّ
واملجســمات وســحقها يف املواقــع األثريــة
تحطيــم األصنــام

املتحــف الوطــي العــرايق يف بغــداد .وإلعــادة ابتــكار تلــك القطــع
هلــا عــى موقــي اإلنرتبــول ( )Interpolواملعهــد الــريق يف
شــيكاجو ( ،)Oriental Institute of Chicagoواهلادفــة إىل
منــع ّ
تجــار اآلثــار مــن رشائهــا ،كونهــا قطــع مرسوقــة .وبــدل

مــن تقليــد املــواد الــي ُصنعــت منهــا تلــك التماثيــل والقطــع
يف األصــل ،فقــد قــام أفــراد الفريــق باعتمــاد علــب توضيــب
ُ
ّ
ـواد يف عمليات
األطعمــة املرشقيــة وأدواتهــا املعــاد تدويرهــا كمـ ٍ
ابتــكار القطــع وصنعهــا.

وتــأيت املــواد ،الــي ُتعتــر يف العــادة نفايــات ينبــي إتالفهــا،
ّ
الفنيــة املولــودة هنــا مــن جديــد .وهكــذا
لتنهــض بقــوام القطــع

تغــدو تلــك القطــع الــي أعيــد صنعهــا وتكوينهــا شــواهد ّ
حيــة
ّ
عــى مــا تتطلبــه الزراعــة يف هــذه املنطقــة مــن وقــت طويــل-
ُ
ً
وأيضــا ُيشــر فعل
حيــث يرتبــط الطعــام والفــن بعالقــة وطيــدة.

التدويــر البيــي ذاك إىل منـ ً
ـى إضــايفّ آخــر مــن منــايح اخلــراب
ّ
التحتيــة
ـود طويلــة مــن احلــرب – خــراب البنيــة
الناتــج عــن عقـ ٍ
ّ
يف العــراق الــذي أصــاب نظــام البــاد اإليكولــويج وتنوعهــا
ّ
ّ
ّ
الصحــة
ســلبية عــى
البيولــويج ،وولــد يف الســياق عواقــب
العامــةّ .
وأدى ّ
ّ
تلــوث اهلــواء وامليــاه والرتبــة ّ
جــراء اليورانيــوم
ّ
ّ
املخصــب إىل نــر الدمــار يف البيئــة وبأوســاط الســكانُ ،متسـ ّـب ًبا،

مــوت مزتايــدة نتيجــة تصاعــد
عــى ســبيل املثــل ،بحــاالت
ٍ
نســب الرسطــان .وأدت موجــات «الصدمــة والرعــب» يف
ّ
ّ
اجلوفيــة ،واألنهــار،
الصناعيــة إىل تلويــث امليــاه
قصــف املنشــآت
ّ
وميــاه الشــفة ،والنبــت الــذي ينتــج الغــذاء املحــي ،وتخريــب
ّ
الصــي .وجــاء اســتخدام راكوفيــز
شــبكات معاجلــة الــرف
ُ
ُ
ّ
لعلــب الطعــام املعــاد تدويرهــا بســياق صنعــه قطــع عراقيــة
ليســاهم يف وصــل الزراعــة بالثقافــةُ ،م ً
ّ
أثريــة ،جــاء ُ
قيمــا
ّ
نظريــة بــن عــوامل مفصولــة يف العــادة ،يه عــوامل اآلثــار
صــات
ُ
املكتشــفة واملســتخرجة مــن تحــت األرض ،وعــوامل نتاجــات
األطعمــة املعــاصة .كمــا ُيوجـ ُـد عمــل راكوفيــز هــذا ً
نوعــا مــن
ِ

1

(تدمــر مقــام النــي يونــس (،)Jonah/Nebi Yunus shrine
ّ
ّ
ثقافيــة ( كإســقاط
ومؤسســات
عــى ســبيل املثــل) كمــا يف ُدور
ٍ
التماثيــل وتحطيمهــا باملطــارق يف متحــف املوصــل) .وانتــرت
يف اإلعــام عــى نحــو خــاص مشــاهد تحطيــم الثــور امل ُ ّ
جنــح،
أو «شــيدو الماســو» ( ، )Lamassuاملعبــود اآلشــوري الــذي
يعــود إىل العــام  700قبــل امليــاد ،والــذي ،قبــل تحطيمــه
مــن قبــل عنــارص داعــش يف العــام  ،2015كان يحمــي بوابــة
نرجــال املوديــة إىل نينــوى .وابتكــر راكوفيــز يف العــام ،2016
ّ
س ً
كــردة فعــل عــى ذلــكُ ،م َ
ــما لـ»الماســو» امل ُ ّ
ج ّ
حطــم.
ٍ
وبفضــل «جائــزة بلينــث للتكليــف» (the Fourth Plinth
 )Commission prizeبنســختها الرابعــة الــي ُمنحــت لــه،

ّ
اللندنيــة
قــام بإعــادة بنــاء «الماســو» وتركــزه بســاحة ترافاجلــار
ُ
يف العــام  .2018ويــروي هــذا امل ّ
جســم عــر املعــدن الناهــض
ّ
ّ
بحــق
املســتمرة
بقوامــه حكايــة اخلــراب الــذي أحدثتــه احلــرب

الثقافــة والزراعــة يف العــراقُ .
ّ
املجســم مــن علــب رشاب
وصنــع
ّ
املعدنيــة الفارغــة ،حيــث يــأيت هــذا األســلوب املعــارص
التمــر

لي ّ
يف تجســيد «الماســو» ُ
لمــح إىل تلــك الصناعــة الــي كانــت
ّ
َ
مزدهــرة ذات اليــوم قبــل أن تخــر رصيعــة بفعــل احلــرب .وعــى

ً
توازيــا يقــوم إعــادة بنــاء ذاك النصــب بدمــج املــايض
هــذا النحــو
ِ
ً
ّ
التليــد باحلداثــة ،كمــا يجســد نموذجــه صــورة للشــكل اهلجــن
ّ
ّ
ـف مــن علــب معــدن
القديــم ،لكــن مــع مضمــون مــادي مؤلـ ٍ
ٍ
حديثــةُ .
ّ
املعدنيــة الفارغــة إىل غيــاب رشاب
وتشــر العلــب
ّ
ّ
ّ
زراعيــة
التمــر األصيــل ،وتــدل عــى مــا تبقــى مــن ممارســات

قديمــة انتقلــت مــن مــايض حضــارة بــاد مــا بــن النهريــن إىل
ّ
ّ
العراقيــة الراهنــة ،إل ّأنهــا اليــوم ،إذ تتابــع حياتهــا ،تبقــى
احلداثــة
ّ
ّ
عرضــة للتلــوث واالندثــار .ويمثــل إعــادة ظهــور «الماســو»،
بهــذا املعــى ،رصخــة يف وجــه مجموعــة مــن القــوى املتضافــرة

S. Laughlin, “Rumsfeld on Looting in Iraq: ‘Stuff Happens’,”in CNN, April12, 2003:
https://cnn.com/2003/US/04/11/sprj.irq.pentagon/(access. March 4, 2019(.

مواربة األطعمة :رحلة يف عراق”حامض حلو” – 19
ٍ

ّ
البرشيــة ،وبالتــوازن البي ـيّ،
الــي ُتــزل الكــوارث واملــوت باحليــاة
واإلرث الــزرايع  -الثقــايف.

ويمكــن للمــرء الزعــم ّ
ّ
ّ
يجســد
املهجــن لـ«الماســو»
أن الشــكل
تمــام التجســيد مــا ّ
ً
عمومــا األقــوام النازحــة مــن
تتســم بــه
ّ
ّ
الكولونياليــة ،مــن اختــاط
األصليــة ،يف حقبــة مــا بعــد
بلدانهــا

وتهجــن ثقــايف ،وهــذا ينطبــق عــى العراقيــن عــى نحــو خــاص.
ً
ً
ُ
دورا مضاعفــا يف عمــل راكوفيــز
وتلعــب مواربــة األطعمــة
ّ
مؤقتاً
املُعنــون «العــودة» ( .)RETURNإذ افتتــح ّ
الفنــان متجــراً

ّ
ً
جــده نســيم إســحاق
مســتخدما اســم رشكــة
يف بروكلــن،

دافيــد« ،دافيســونز أنــد كــو» ( ،)Davisons & Coتلــك الرشكــة
ُ
اختصــت يف اســترياد وتصديــر البضائــع بــن الواليــات
الــي

> العودة – 2004 ،مستمر ،واجهة المحل في أتالنتيك أفنيو ،بروكلين،
نيويورك .2006 .مع التقدير للفنان ،صورة :مايكل راكوفيتز

كمــا يــأيت تركــز النصــب يف قلــب ســاحة شــهرية يف مركــز
رمزيــة ّ
ً
ّ
ّ
تتصــل بطبقــة
مفعمــا بــدالالت
الكولونياليــة
احلــارضة
ّ
ّ
ّ
أخــرى مــن التاريــخ – تتعلــق باإلمرباطوريــة الربيطانيــة ،وحملتهــا
يف بــاد الرافديــن الــي رافقهــا مــروع علمــ ّ
ي أركيولــويج.2
ّ
األثريــة األصيلــة
وجــرى يف ســياق ذاك املــروع نقــل القطــع

مــن مواقعهــا ّ
األم يف العــراق إىل أجنحــة احلضــارات القديمــة
يف املتحــف الربيطــاين يف لنــدن ( ،)British Museumومتحــف

بريجامــون يف برلــن ( ،)Pergamon Museumومتحــف
اللوفــر يف باريــس ( ،)Louvre Museumومتحــف امليرتوبوليتان
يف نيويــورك (،)The Metropolitan Museum of Art
لتشــهد مــن هنــاك عــى تاريــخ طويــل مــن النهــب اإلمربيــايل.
ّ
ّ
الغربيــة،
حــى ذاك الصــون لتلــك القطــع يف املتاحــف
لكــن
والــذي مل يكــن غايــة بذاتــه يف األصــل ،ومــع مــرارة مفارقتــه
وحالوتهــا ،يــكاد يعجــز عــن غســل مــرارة النهــب الكولونيــايل
للتاريــخ .كمــا ّأنــه يعجــز عــن محــو تاريــخ أحــدث يزامــن الراهــن
مــا بعــد الكولونيــايل ،تاريــخ مــن مظاهــر اإلزاحــة والنقــل نحــو
يتجســد يف شــعار «نحــن هنــا ّ
ّ
ّ
ألنكــم كنتــم
الغربيــة
احلــوارض

ّ
ين ذاك ّ
هنــاك!» فيقــوم «الماســو» اللنــد ّ
اإلمرباطوريــة
برتبــص
ّ
ّ
الربيطانيــة بطيفــه الرافــديّ ،كمــا يعكــس احلــارضة اإلمرباطوريــة
بموجاتهــا املتالحقــة مــن العراقيــن النازحــن ،الذيــن تحمــل
محــال خضارهــم ومطاعمهــم يف لنــدن أســماء مثــل «بابــل»
و»بغــداد»ُ .
ويشــر راكوفيــز إىل أن إعــادة بنــاء «الماســو» يف
ســاحة ترافاجلــار «يعــي ّ
أن بوســع النصــب متابعــة واجباتــه يف
ّ
حراســة مــايض نينــوى وحارضهــا ومســتقبلها ،حــى لــو كان
ً
ـبحا ،وهــو يتمـ ّ
ـى أن يعــود ً
الجئــا أو شـ ً
يومــا مــا إىل العــراق.»3

ّ
املتحــدة والــرق األوســط .وكان دافيــد ،الــذي غــادر العراق مع
ًّ
عائلتــه يف العــام  ،1946ســافر أول إىل بومبــاي ،ثــم انتقــل إىل

«لونــج آيالنــد» ( )Long Islandحيــث ّ
أســس رشكتــه وعمــل
بهــا حـ ّ
ّ
احلســاس
ـى العــام  .1960ونظـ ًـرا لوضــع يهــود العــراق
ّ
إثــر تقســيم فلســطني وقيــام دولــة إرسائيــل ،فقــد تعــذرت عــى
دافيــد العــودة إىل العــراق ،مثلــه مثــل يهــود عراقيني كرثُ .
وت ّ
عب
ٍ
ُصــور اجلّــد وحفيــده ّ
الفنــان الــي تحتــل جانــي واجهــة املتجــر عــن
ّ
ّ
جــده،
فالفنــان يتابــع مهنــة
أبعــاد املــروع العابــرة لألجيــال.

إفرتاضيــة إىل العــراقّ .
ً
ّ
لكنــه وبــدل
مانحــا لنفســه كحفيـ ٍـد عــودة
ّ
فــإن مقاربتــه
أن يفعــل ذلــك اســتجابة ملشــاعر احلنــن فقــط،
ِ
ّ
ّ
تتدخــل يف صميــم املشــهد الســيايس
االفرتاضيــة
للعــودة
ّ
املعــارص بــن العــراق والواليــات املتحــدة .ومــن خــال اســتحضار
تلــك الرشكــة القديمــة اململوكــة مــن عائلتــه ،يعــود راكوفيــز إىل
جــذور العائلــة ومســاراتها ،املحجوبــة اآلن بالقضايــا واهلمــوم.
ّ
ّ
واكتســبت بادرتــه املتمثلــة بإرســال البضائــع إىل العــراق وتلقيهــا
ّ
ًّ
خاصــا يف ظــل عقوبــات حقبــة التســعينات الــي
منــه معــى
أحلقــت بالشــعب العــرايق أقــى املعانــاة ،والــي جــرى التحايــل
عليهــا عــر عمليــات إعــادة تعليــب وتوضيــب ،ووســم العلــب
اجلديــدة بمعلومــات مختلفــة حــول مصــدر اإلنتــاج .وجــرى
ّ
العراقيــة يف العــامل بمظاهــر
عــى هــذا النحــو توزيــع املنتجــات
ّ
ّ
ّ
مختلفــة وعــى ّأنهــا منتجــات لبنانيــة أو ســعودية أو إماراتيــة.

كمــا ّ
أن عمــل «العــودة» يقــوم بتصويــر غــزو العــام 2003
ـدود باتــت مضطربــة للتـ ّـو ،مــا جعــل
كمصــدر ٍ ملظاهــر عبــور حـ ٍ
ّ
اجلــد يف قطــاع االســترياد والتصديــر رغبــة
الرجــوع إىل مهنــة
غــر منجــزة.
ويــأيت تجديــد عبــور البضائــع بــن الواليــات ّ
املتحــدة والــرق
ّ
ً
منــرا
األوســط ،ذاك التجديــد الــذي حققــه راكوفيــز ،ليطــرح
ًّ
ديناميكيــا ُتــروى عــره محنــة العــراق .وكان هــدف متجــره يف
بروكلــن بيــع التمــر املســتورد مــن العــراق ،لكـ ّ
ـن الشــحنة األوىل

ًّ
 2جريترود بيل ،اليت لعبت ً
ّ
العثمانية ،كانت عاملة آثار محرتفة
جوهريا يف رسم اخلطوط عىل الرمال وإعادة رسم خارطة املنطقة إثر سقوط السلطنة
دورا
ويه شاركت يف أعمال التنقيب عن اآلثار يف بالد ما بني النهرين.
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ّ
الســورية .وقــام راكوفيــز ،فيمــا كان
مل تنجــح يف عبــور احلــدود
ينتظــر وصــول الشــحنة ،بمــلء رفــوف املتجــر بعلــب رشاب
التمــر واملعمــول املحشــو بالتمــر .كمــا عــرض للبيــع يف املتجــر
ً
منتجــا يف كاليفورنيــا ّ
ً
لكنــه مــن بــذور تمــر عــرايقّ ،أي
تمـ ًـرا بديــا
ٍ
ّ
ّ
تمــر عــرايقّ – أمــريكّ
مهجــن يمثــل رمـ ًـزا لعبــور التالقــح الثقــايف.
ّ
ّ
ّ
وعرضــت عــى اجلــدران الداخليــة للمتجر لوحــات تبي محطات
وطــرق ســفر التمــر العــرايق .وتبــع معانــاة ذاك الثمــار حضــور
ِ
ّ
الــزوار الذيــن جــاؤوا يف األصــل لــراء التمــر ،ولالستفســار
ّ
مــن ثـ ّ
ّ
العراقيــة
ـم عــن آخــر تطـ ّـورات رحلتــه مــن مدينــة احللــة
ّ
(القريبــة مــن بابــل العتيقــة) إىل نيويــورك .وحولــت مســارات
ّ
ّ
ّ
ومشــقات التمــر اللــن واملطــواع ،الــذي يمثــل املرحلــة األنضــج
ّ
القيمــون عــى
مــن ذاك الثمــر الطــازج ،إىل ملحمــة يســتهلكها

وزوار املوقــع الــذي يضــم ًّ
املتجــر ّ
فنــا ،والــي تشــهد اآلن حلكايــة
التمــر يف «ألــف ليلــة وليلــة» وهــو «يــزح» مــن بــاد العنــف
ً
الطائفــي املتصاعــد ،عابـ ًـرا حــدود الــدول اخلائنــة ،ومحــاول تجاوز
ّ
الدوليــة .و»غــدا التمــر فجــأة»،
العوائــق الــي تعــرض رحلتــه
بحســب قــول راكوفيــز« ،يف مــكان البــر ،يســلك الطــرق عينهــا
ّ
ّ
الــي يســلكها اللجئــون
العراقيــون .»4ويف هــذه احلكايــة العابــرة

ّ
الدوليــة للبضائــع
للحــدود ال يقــوم املــروع بتجســيد احلركــة
وحســب ،بــل يقــوم ً
أيضــا بتمثيــل مصائــر العراقيــن القاتمــة يف
ّ
ظــل احلــرب ،داخــل العــراق وخارجــه.

يتحــول إىل نســخة ُم ّ
ّ
وراح املتجــر عــى نحــو تدريــيّ
حدثــة
ٍ
عــن مــكان الســوق القديــم ،وفضــاء عــام لتــداول األفــكار
ّ
واملعلومــات .وأثــارت مبــادرة راكوفيــز األوىل ،املتمثلــة بعرضــه
ً
مجانــا إىل العــراق ،اهتمــام ّ
رواد «أتالنتيــك
شــحن البضائــع
إيفينيــو» ( )Atlantic Avenueاحلافلــة باملتاجــر واملحــال
ّ
ّ
العربيــة .عــى أن موضــوع شــحن البضائــع إىل العــراق َظــل
أمـ ًـرا أبعــد مــن مجـ ّـرد مــروع واضــح ُمحـ ّ
ـدد .وغــدت حكايــا
ٍ
البضائــع املســافرة مــن العــراق وإليــه ،واملعروضــة يف مســاحة
الفـ ّ
ً
رضبــا مــن املجــاز والكنايــة عــن مخاطــر حركــة النــاس بــن
ـن،
ّ
ّ
ّ
ة\دوليــة تتحكــم
محلي
احلــدود ،حيــث يــدور الــزاع بــن قــوى
بمفاصــل حياتهــم ،وتقبــض عــى وجودهــم .وقــام راكوفيــز
ّ
بتوثيــق تفاعلــه مــع الـ ّ
ّ
يوميــات
مقد ًمــا مــن خــال ذلــك
ـزوار،
ّ
ً
ّ
وتاريخــا يتشــكل عــى املــأ .وســاهم املــكان الــذي صنعــه
حيــة
راكوفيــز يف اســتدعاء التواصــل والتمــايه بــن العراقيــن
ّ
العراقيــة وبــن أقاربهــم يف نيويــورك،
املوجوديــن عــى األرض
ّ
ً
حــرا
كمــا أتــاح املجــال للزبائــن الذيــن يتلقــون معلوماتهــم
ي الســائد إىل تكويــن صــورة ّ
مــن اإلعــام الرســم ّ
حيــة ومبــارشة

ّ
ّ
يتكبــده النــاس عــى أرض الواقــع العــرايقّ مــن صدمــات.
عمــا
ً
ّ
ّ
ّ
تثقيفيــة إلعــادة
تعليميــة
عمليــة
عمومــا بمثابــة
وغــدا األمــر
ّ
ّ
ّ
النظــر إىل املنطقــة عــى نحــو يتخطــى الصــور االخزتاليــة املتعلقــة
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باإلرهــاب وحــركات اإلســام الســيايس .كمــا أن واجهــة املتجــر
ّ
العربيــة يف
يف الســياق األمــريك الشــمايل ،حيــث ُتثــر الكتابــة

ّ
العامــة ردود فعــل متباينــة ،باتــت بفضــل بإبرازهــا
األمكنــة
ّ
ً
ّ
ّ
غــات والــرؤى
الفتــات عربيــة وإنجلزييــة ،مســاحة مضيافــة لل
ِ
ً
ّ
ّ
واقعــا وكنايــة.
األلســنية
والتعدديــة
املختلفــة ،وللتحــاور

ّ
ّ
الفنــان مــن خــال عملــه «العــودة» خلقــه مســاحة
ويتمكــن
ّ
العراقيــة ُ
ّ
ّ
ّ
وتنـ ُ
وتخطــي
ـر مــن مواجهــة
الرسديــات
ُت َبــث فيهــا

التمثيــل املهيمــن ليهــود العــراق ،ذاك التمثيــل الــذي يفصــل
ّ
الثقافيــة عــن الســياق العــرايقّ العــام .وبالفعــل
مســاهماتهم
ّ
فقــد جــرى إخــراج عــرات آالف الوثائــق املتعلقــة بيهــود العــراق
مــن طوابــق سـ ّ
ـفلية غمرتهــا امليــاه بمقـ ّـر قيــادة مخابــرات حــزب
يد فريق من اجليش األمرييك .ويأيت طرح الســؤال
البعث ،عىل ِ
ّ
ّ
املتعلــق باجلهــة الــي هلــا احلــق يف امتــاك تلــك الوثائــق (الواليــات
ّ
ّ
املتحــدة ،إرسائيــل ،أم العــراق) ليشــكل أكــر مــن مجـ ّـرد ســجال
ً
عابــر .إذ يشــمل األمــر ً
ّ
هويــة الطــرف املخـ ّـول
أيضــا تســاؤل حــول
رسد التاريــخ الرســم ّ
ي لــزوح اليهــود مــن العــراق .وهــو مســار
ّ
القوميــة إىل املنطقــة،
بــدأ مــع وصــول االســتعمار والدعــاوى
ّ
ً
ّ
خصوصــا مــع الــراع العــريب الفلســطيين ،وذاك تكثــف
ثــم
ِّ
ً
ّ
مــع حركــة اليهــود عــر احلــدود خــارج العــراق ،مولــدا أزمــة هويــة
ّ
تاريخيــة جديــدة لليهــود العــرب .فينهــض مــروع راكوفيــز،
ُ
ّ
ّ
الرسديــة املهيمنــة للعــداء األزيلّ بــن
ضــد نــواة
بهــذا املعــى،
ُ
اليهــود واملســلمني .كمــا يحــي مــروع «العــودة» العالقــات
العميقــة بــن مختلــف جماعــات املنطقــة .وهــو يتجــاوز خرائــط
ً
احلجــر الصـ ّ
ـي لالنتمــاء والــي ّ
وأحيانــا
كرســت حــدود صارمــة،
ّ
فعليــة ،وأدامــت االنقســام الوجــداين بــن العــرب
مــن خرســانة

واليهــود؛ بحيــث يســود «رفــض اليهودي-العــريب» يف العديــد
ّ
ّ
اليهوديــة.
املؤسســات واملنشــورات
مــن
ّ
ّ
يتفــى
فــإن أيّ إشــارة إىل فســاد عــريب وإىل مــا
إىل ذلــك
ّ
للســامية ،تقــوم ،وعــى نحــو
يف اإلســام مــن مظاهــر عــداء
تلقــا ّ
يئ ،بإلقــاء ِعــبء الــراع الفلســطيين/اإلرسائييل عــى
الفلســطينيني أنفســهم .وحظيــت احلملــة الداعمــة لـ»الالجئني
ّ
العربيــة» ببعــض الزخــم يف الفضــاء العــام
اليهــود مــن البلــدان
باحلقبــة الــي تلــت أحــداث  11ســبتمرب واحلــرب عــى اإلرهــاب
وانتشــار االســاموفوبيا واخلــراب الداعــي .لكــن ويف مقابــل

ً
شــتاء ،ويف إزاء القمــع الدمــويّ
الربيــع العــريب الــذي انقلــب
واهلــاك املنترشيــن يف العــراق وســوريا ومــا نتــج عنهمــا مــن
ّ
ّ
املنســيني» ال
فــإن مــروع «الالجئــن
أزمــة الجئــن راهنــة،
يــويل أيّ التفاتــة إىل مظاهــر الــزوح األخــرى .ويــأيت العنــف
الراهــن يف الــرق األوســط اليــوم ليســاهم يف معظــم األوقات
ّ
ّ
احلجــة
العربيــة ضمــن
بتأطــر مغــادرة اليهــود العــرب للبلــدان

M. Rakowitz, “Store Blog,” in Creative Time:
(http://creativetime.org/programs/archive/2006/whocares/projects_rakowitz_blog.html(access. March 4, 2019.
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األساسـ ّـية القائلــة ّأنــه «ال يمكــن الوثــوق باملســلمني» .واحلــال
فـ ّ
ّ
ـويغية العديــدة الــي يطرحهــا اليهــود العــرب
ـإن احلجــج التسـ
ً
ّ
إشــكالية عندمــا تتجاهــل الظــروف املعقــدة الــي ّ
ّ
أدت
تغــدو
ُ
ً
تحديــدا عندمــا تســتخدم تلــك
إىل طردهــم .وذاك ينطبــق

ّ
عــى موضعــة االنتمــاء املتجــذر لليهــود يف املنطقــة ،فيمــا يقــوم
بالوقــت عينــه بإظهــار املســارات العديــدة لــذاك االنتمــاء داخــل
املنطقــة وخارجهــا .وبــدل مــن تقديــم ذلــك عــى شــكل حكايـ ِـة
يهوديــة منفصلــة ،فإنــه يقـ ّ
ّ
ّ
ـدم اقتــاع اليهــود العــرب
مظلوميـ ٍـة
ُ
يف ســياق أحــداث مأسـ ّ
ـاوية عديــدة فرضــت عــى املنطقــة مــن

احلجــج لدحــض حجــج الفلســطينيني ودعاويهــم ،وعندمــا،
ّ
يتحــول اخلــروج مــن
مــن غــر التفــات إىل اخلــراب الراهــن،

داخلهــا ومــن خارجهــا ،ومــن ضمنهــا مأســاة الفلســطينيني.

لليهــود العــرب النازحــن.

ويظهــر اليهــود والعــرب «مــن بــن اخلطــوط» متقاربــن،
وتربطهــم عالقـ ٌ
ُ
ّ
جماليــة
ـات حميمــة ،ويتشــاركون حساسـ ّـيات
ّ
املطبخيــة .ويفصـ ُ
ّ
ـح
واحــدة ،ويتبــدى ذلــك مــن منظــور الثقافــة

الــرق األوســط إىل أوروبــا .يف مقابــل هــذا ،يقــوم راكوفيــز
ّ
ّ
متعــددة الطبقــات واجلوانــب
رسديــة
يف «العــودة» بتنســيق
ّ
ّ
ّ
يومياتــه
مدونــة
وكونــت احلــوارات الــي التقطهــا راكوفيــز يف
ً
ّ
منــرا لصــوت جمــايع
اإللكرتونيــة خــال عمــل «العــودة»
ً
ّ
اإلعالميــة
مشــرك ،مل يكــن مســموعا ضمــن التمثيــات

ّ
الفنــان بتوثيــق املحادثــات التاليــة مــع أحــد
للعــراق .وقــام

الزبائــن ،وهــو يهــودي عــرايق يــدىع شــمعون صــاحل:
ّ
األحــد« :12/3/2006 ،عندمــا أفكــر بالعــراق ،أشــعر بأنــي
ّ
ًّ
لكــي كنــت قــد
عاطفيــا .غــادرت يف العــام ،1960
هنــاك

ّ
تكونــت يف النظــام والفكــر والســلوك .وأنــا أشــاهد مــا يحــدث
اآلن هنــاك »...

ّ
يتقطــع .يســتعيد وقائــع اســتماعه إىل الراديــو خــال
صوتــه
ّ
املهمــة يف أواخــر اخلمســينات وأكــر
سلســلة مــن املحاكمــات
ّ
مــا يذكــره مــن تلــك الشــهادات الــي بثتهــا اإلذاعــة يه واحــدة
أدىل بهــا رجــل مــن املوصــل ،يف الشــمال .كان الرجــل مسـ ًّ
ـيحيا
ّ
ًّ
امللكية إىل تركيا يف األربعينات .وبعد
ـيوعيا ،وقد نفاه نظام
وشـ

اإلنقــاب الــذي جــاء بعبــد الكريــم قاســم إىل احلكــم يف ،1958
اســتطاع العــودة إىل العــراق .وهــو يف إحــدى املحاكمــات كان
شـ ً
ـاهدا ضــد احلكــم امللــي ودخــل قاعــة املحكمــة معــه كيــس
مــن الــراب .ســأله القــايض ّ
عمــا يحمــل .قــال ّأنــه كيــس تــراب
أخــذه معــه مــن العــراق إىل تركيــا.
‘قــال القــايض ،و»مــا العــرة مــن هــذا؟ لديهــم تــراب يف تركيــا».
قــال الرجــل« ،هــذا ذكــرى .ذكــرى مــن تــراب الوطــن احلبيــب».
ً
ويصمــت شــمعون قليــا« .أذكــر كــم ّ
مســتين كلماتــه .وقلــت
يف نفــي ،هــذا الشــخص هــو رجــل وطــي.»5

ُ
وتــرد حكايــة يهــود العــراق يف هــذا املــروع املتعـ ّ
ـدد الطبقــات

عــدد مــن العراقيــن الذيــن تركــوا بالدهــم وعــر
مــن خــال
ٍ
ّ
العالقــة مــع مــا يروونــه ،وذاك ال يمثــل مجـ ّـرد حكايــة الضطهاد
ـداث عابــرة للجماعــات.
اليهــود ،بــل اســتبانة أحـ ٍ

ّ
الصهيونيــة القائلــة
وينتبــه عمــل راكوفيــز إىل مزالــق العقيــدة
ّ
بهــوة ّ
أزليــة قائمــة بــن اليهــود واملســلمني .فيحــرص عملــه

ّ
ّ
الثقافيــة بــن اجلماعــات
ـتمرارية
مــروع «العــودة» عــن االسـ
امل ُ ّ
تعــددة يف املنطقــة ،ومنهــم يهــود الــرق األوســط .وبــدل

ّ
رسديــات يهــود العــراق عــن غريهــا ،يقــوم مــروع
عــزل
ّ
ّ
تعدديــة مــن العالئــق .وبهــذا،
أرضيــة
راكوفيــز بإرجاعهــا إىل
ّ
ّ
ّ
واملطبخيــة للتمــر يف مــزاج الطعمــات
الغذائيــة
املركزيــة
تــأيت
ِ
ّ
مشــرك بــن مختلــف
املحليــة ويف تقاليــد املنطقــة ،كعامــل
ٍ
ٍ
ًّ
اجلماعــات ،ومــن ضمنهــا اليهــود .فيظهــر جليــا يف املعجــم
ّ
خــص األطبــاق
املطبــيّ للمنطقــة ،عــى ســبيل املثــل ،وفيمــا

ّ
مكوناتهــا ،عمــق التشــابه
الــي يدخــل «عســل التمــر» يف
بالنكهــات والروائــح وأســاليب الطهــو.

وحـ ّ
ـى حــن يتنــاول مــروع راكوفيــز يهــود العــراق عــى نحــو
ٍ
ُمركّــز ّ
ّ
يتجنــب العــزل يف املقاربــة .وتــأيت الئحــة طعــام «دار
فإنــه
الصلــح»  ،تأكيـ ً
ـدا عــى هــذاُ ،مفتتحـ ًـة ّ
بقصــة التمــر:
ّ
مقدمة .أمنية.

أو ًلَ :
نفتتح وجبة هذا املساء بالتحلية ّ
التمر

ــر العــراق تمــرٌ أســطوري ،تذيــع شــهرته ّ
َت ْم ُ
بأنــه األفضــل يف
ً
ً
ّ
نوعــا مختلفــا .وعندمــا
وتتضمــن محاصيلــه 600
العــامل،
ٌ
ٌ
َ
يبــر طفــل جديــد النــور يقــوم األهــل ،بحســب التقاليــد،
بمناولــة مولودهــم تمــرة يف فمــه ،فيكــون مــذاق احليــاة ّ
األول
ً
ً
حلــوا.
مذاقــا
آلت سعيد.6
بشارة ٍ
ـط آخــر مــن العــودة ،إذ عــرض املــروع يف العــامل العــريب
ويف نمـ ٍ
ّ
ّ
وليــس يف الواليــات املتحــدة ،فقــد ركــز عــى نحــو خــاص عــى
ٍ
ّ
حكايــة يهــود العــراق ،مســل ًطا الضــوء عــى تمايزهــا وشــبهها
حيــال املنطقــة .وجــاء املطعــم املنبثــق ( )pop-upيف ديب،
والــذي اســتقبل الزبائــن عــى مــدى أســبوع مــن  1إىل  7مايــو
ّ
ّ
ّ
يقــدم
األول يف العــامل العــريب الــذي
 ،2013ليمثــل املطعــم
أطبــاق ومأكــوالت اليهــود العراقيــن ،منــذ نزوحهــم مــن
العــراق .ويســتلهم املــروع مفهــوم «دار الصلــح» اإلســامي،

5

املرجع السابق.

6

M. Rakowitz, “Dar Al Sulh’ menu/brochure,” in Dar Al Sulh (Domain of Conciliation(,
brochure, ed. by M. Rakowitz, London: The Moving Museum 2013, p.13.

ّ
الــذي يمثــل مســاحة وئــام بــن املســلمني وغــر املســلمني

إىل حقبــة عــاش فيهــا اليهــود والعــرب ً
معــا .وعــى مــا قــال

ّ
ّ
الدينيــة واألمــان .ويقــوم املــروع عــر
احلريــة
تســود فيهــا

راكوفيــز:

اســتحضار هــذا املفهــوم ،الــذي بلــور ســبل عيــش اليهــود يف

إنهــا إعــادة تفعيــل ملــكان يف حلظــة وئــام كان ينعــم بهــا،
ٍ
ّ
العربيــة بعــد ،وقبــل
حــن مل يكــن اليهــود قــد غــادروا ذاتهــم

ّ
الديــار اإلسـ ّ
رسديــة «اضطهــاد اليهــود يف ديــار
ـامية ،بمســاءلة
اإلســام» .كمــا ّ
أن املــروع عــر إطــاره هــذا ،وإزاء اســرداده
فكــرة «اليهــود العــرب» ،يقــوم باســتدعاء ذاك املــايض الــذي
يغيــب.
إىل ذلك ّ
قدم هذا العرض األدايئ وصفات أطعمة من والدة
العراقيــة ومــن ّ
ّ
ّ
ّ
مكوناتهــا
جدتــه ،والــي تشــر
اليهوديــة
راكوفيــز

أن تغــدو النظــرة تجــاه اليهــود يف العــامل العــريب كمتواطئــن
ّ
ّ
الصهيونيــة .ومثلــت فكــرة املصاحلــة أســاس فلســفة «دار
مــع
الصلــح» ،واألمــر عــى ترجمــة ذلــك يف الطعــام ويف األحاديــث
املنعقــدة حولــه.8

جغرافيــة متعـ ّ
ّ
ـددة .وجــاء
إىل العالقــات املتبادلــة بــن ثقافــات

العــرض مــن خــال نمطــه األدايئ ليلقــي ضـ ً
ـوءا عــى العديــد
مــن اجلــذور والوجهــات .وأفصحــت بعــض األطبــاق عــى

ّ
اســتقرت ،منــذ القــرن التاســع عــر
آثــار مــن بومبــاي ،حيــث
ً
ّ
ّ
خصوصــا ،جماعــة يهوديــة عراقيــة كبــرة ،وإىل بومبــاي تلــك
انتقلــت عائلــة راكوفيــز يف أعــوام األربعينــات قبــل مجيئهــا إىل
نيويــورك« .وصفــات ّ
أمــي» ،يقــول راكوفيــز« ،تحمــل عالمــات
مــن مــايض العائلــة يف اهلنــد ،كمــا أن العديــد مــن األطبــاق

ّ
التقليديــة ُي ّ
ّ
العراقيــة
طيــب ببهــارات مثــل الــكاري والفلفــل»7
ً
نقيــة تخـ ّ
ّ
رسديــة ّ
ـص «شــعب واحــد»،
.وهنــا أيضــا ،بــدل تقديــم
ٍ
ً
يقــوم راكوفيــز بإبــراز اجلانبــن الشــتا ّ
يت والتوفيقــيُ ،محيــا
كنايــة عــن حــاالت ترشيــد عديــدة
ذاك االندمــاج املطبــيّ إىل
ٍ

ومظاهــر تلقيــح عابــرة للحــدود.

وكمــا يف «غنائــم» ( ،)Spoilsجــرى تقديــم األطبــاق يف «دار
الصلــح» بصحــون وصــوان مــن العــراق .لكــن مقابــل الصحــون
ٍ
اخلزفيــة املســتخدمة يف «غنائــم» واملرسوقــة مــن قصــور صـ ّ
ّ
ـدام

ّ
احلســن ،فـ ّ
ّ
املعدنيــة يف «دار الصلــح» مثلــت بقايــا
ـإن الصحــون
أغــراض «ارتحلــت» مــع اليهــود البابليــن العراقيــن املغادريــن،
ٍ
الذيــن نجــوا بعــد مــي وقــت طويــل عــى رحلــة نزوحهــم خــارج
ّ
ملكيتهمــا يف األصــل
تلــك البــاد .اثنــان مــن الصــواين تعــود

للكنيــس الكبــر يف بغــداد ،وهــا همــا تعــودان إىل املنطقــة،
وتقرتبــان مــن املوضــع الــذي ُ
ابتكرتــا فيــه ،ســوق الصفافــر عــى
ّ
النحاســن يف بغــداد البالــغ عمــره مئــات
األرجــح ،وهــو ســوق

> دار الصلح ،جاليري ترافيك  ،دبي 1 - 7 ،مايو  ،2013صورة للمنظر الخارجي.
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ّ
كان أعضــاء فريــق «دار الصلــح» ،ويف كل ليلــة عــى مــدى
أســبوع ،يطهــون ً
معــا ويســتقبلون للعشــاء أكــر مــن خمســن
ًّ
مدعــوا ،مــن بلــدان ومناطــق ومنابــت مختلفــة .وكان
املضيفــون واملدعــوون يجتمعــون يف أمســية أطعمة ومذاقات،
ّ
العراقيــة ،كمــا
ويهضمــون طعامهــم عــى أنغــام املوســيقى
ـتمعون مــن بعــض املشــاركني يف املــروع إىل مالحظــات
يسـ ِ
ّ
متعلقــة باألطبــاق (مــن قبــل راكوفيــز) ،وباملوســيقى (مــن
ّ
قبــل ّ
قيمــة مســتقلة يه ريجــن باشــا (،)Regine Bacha

الثقافيــة (مــن قبــل كاتبــة هــذه املقالــة) .وضـ ّ
ّ
ـم
وبالسياســات
ّ
متنوعــن جــاؤوا مــن أماكــن مختلفــة ،مثــل
العشــاء مشــاركني
العربيــة ّ
ّ
املتحــدة ومنطقــة اخلليــج ،العــراق،
اإلمــارات اإلمــارت
ّ
فلســطني ،لبنــان ،ســوريا ،املغــرب ،ومــن أوروبــا واألمريكيتــن

الســنني .وكمــا احلــال يف «العــودت» ،يخلــق «دار الصلــح»

ّ
الشـ ّ
والالتينيــة – األمــر الــذي يعكــس موقــع د ّ
يب الــدويل.
ـمالية
ّ
ّ
ّ
عراقيــة مناســبة ألجــواء العشــاء،
صوتيــة
خلفيــة
ومــن أجــل

اجلغرافيــا .وذاك ســمح للمشــاركني فيــه بالعــودة ولــو باخليــال

اســتضاف اجلالــري «تيونينــج بغــداد» (،)Tuning Baghdad

مســاحة يمكــن للحــوار فيهــا أن يعــر حــدود اجلماعــات وموانــع

7
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Michael Rakowitz, and Ella Shohat, in E. Shohat, On the Arab-Jew, Palestine, and Other Displacements: Selected Writings
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مواربة األطعمة :رحلة يف عراق”حامض حلو” – 23
ٍ

ّ
املــروع املســتمر الــذي أطلقتــه ريجــن باشــا .ويوثــق املــروع
ّ
مــواد سـ ّ
ة/برصية نــادرة (مــن ضمنهــا مــواد كانت لوالدها)
ـمعي
ويقـ ّ
ّ
تاريخيــة عــن املوســيقيني اليهــود العراقيــن
ـدم معلومــات

يف النصــف ّ
األول مــن القــرن العرشيــن ،احلقبــة الــي شــهدت
ًّ
نســبيا مــن املوســيقيني اليهــود بتأليــف وأداء
عــدد كبــر
قيــام
ٍ
ّ
ّ
املوســيقى العربيــة .كمــا يتضمــن املــروع مقامــات املوســيقي
ّ
ّ
األوركســرالية لإلذاعــة
صــاح الكويــي ،الــذي تــرأس الفرقــة

ّ
ّ
العراقيــة منــذ تأسيســها يف أعــوام الثالثينــات .ويغيــب
الوطنيــة
ً
يومــا بعــد يــوم أفــراد اجليــل األخــر مــن املوســيقيني اليهــود

العراقيــن الذيــن ّ
قدمــوا موســيقاهم يف بغــداد .وجــاءت
ُ
ّ
املشــاهد الــي عرضتهــا باشــا ضمــن املــروع ،واملســتلة مــن
برصيــة حلفــات كانــت تقــام يف مــزل عائلتهــاُ ،
ّ
لتتيــح
تســجيالت

للمشــاركني ّ
تلمــس أجــواء اليهــود العــرب الذيــن نزحــوا مــن
ّ
العــراقّ ،
لكنهــم ظلــوا يحملونــه معهــم أينمــا حلــوا يف الشــتات.

ّ
الــرخ العــريب /اليهــودي احلديــث بمــوازاة جــرح تاريـيّ -يمثــل
ٍ
ّ
الرضــة النفسـ ّـية الــي ال يعــاين منهــا اليهــود العــرب وحدهــم،

بــل ً
ً
عمومــا .وكانــت مغــادرة اليهــود للفضــاءات
أيضــا العــرب
ّ
العربيــة قــد تركــت مــا يماثــل اجلــرح يف الكيــان الســيايس العــريب.
ّ
وقــام العــرض األدايئ «دار الصلــح» ،يف املقابــل ،بطــرح تذكــر
اليهــود العــرب عــن طريــق شــهادات تالهــا املشــاركون فيــه،
الذيــن عــارصوا وعايشــوا الوجــود املشــرك عــى أرض الواقــع ،أو
الذيــن توارثــوا أخبــاره عــن أهلهــم .وعـ ّـر بعــض الضيــوف العرب
عــن افتقادهــم جلريانهــم وأصدقائهــم اليهــود الذيــن اختفــوا
ّ
حــى أن بعضهــم ســأل« :هــل صــدف
بــن ليلــة وضحاهــا.
ُ
وأخــرت عــن هــذا وذاك؟ لقــد كان جــاري يف البتاويــن» .فيمــا
ِ
أبــدى ضيــوف مــن اجليلــن الثــاين والثالــث ،الذيــن مل يعــارصوا
ً
ً
جريانــا يهـ ً
ّ
ـول كبـ ً
الرسديــات واحلكايــا الــي
ـرا تجــاه تلــك
ـودا ،فضـ
ُ
وق ّ
ــدم العــرض بعــد مــي عــرة
مل يســمعوها مــن قبــل.
ّ
ّ
أعــوام عــى اجتيــاح العــراق بقيــادة الواليــات املتحــدة األمريكيــة،

وذلــك يف بلــد ال يبعــد كثـ ً
ـرا عــن العــراق ويف منطقــة يعيــش
ٍ
فيهــا اليــوم أجيــال عـ ّ
ـدة مــن املنفيــن العراقيــن .وينبثــق مــن
ّ
ّ
اهلويــات،
متعــدد
هــذه املقاربــة للمجتمــع العــرايق كمجتمــع
ٌ
طــرح ثقــايفّ جديــد يغــوص يف مــايض املــكان العــريب الســابق

للتقســيم ،وذلــك سـ ً
ـعيا خلــف مــاض «كوزموبولي ـيّ» الديــن
ٍ
واألعــراق ،يقــود إىل اســتنهاض املصلحــة يف إعــادة اســتحضار
ّ
رسديــة اليهــود العراقيــن الــي كانــت مطمــورة ،وإىل اســرجاع
ً
عمومــا.
مســألة اليهــود العــرب

عــى ّ
أن احلنــن ،كمــا يف جميــع مشــاريع راكوفيــز ،ال يمكــن
ّ
ُ
قــره عــى مســألة التعلــق باملــايض ،كــون العواطف ترصف هنا

> دار الصلح ،جاليري ترافيك ،دبي 1 - 7 ،مايو  ،2013صورة للمنظر من الداخل.
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ّ
ّ
ً
أمــرا
يهوديــة املــرء بنيويــورك تمثــل
وفيمــا
ً
ّ
ّ
ّ
اليهوديــة العربيــة تحمــل تناقضــا يف طياتهــا.
ً
ّ
ّ
ً
يب يف د ّ
يهوديــة العــر ّ
أمــرا مألوفــا
يب تمثــل
ًّ
ًّ
تبقــى ُمســترتة .أن يكــون املــرء يف د ّ
عربيــا ليــس
يهوديــا
يب
ُ
ً
ونظــرا لغيــاب اليهــود العــرب الطويــل
باألمــر املحــال .لكــن،
ّ
فــإن احلضــور الشــخيصّ ليهــود عراقيــن
عــن املشــهد العــام،

ً
ّ
فــإن
معتــادا،
ّ
فــإن
إىل هــذا،
ّ
ًّ
تاريخيــا ،لكنهــا

(راكوفيــز ،وباشــا ،وكاتبــة هــذه املقالــة) غــدا مفارقــة مــن نــوع
ٍ
جديــد .فغيــاب اليهــود العــرب مــن العــامل العــريب ،عــى مــدى
ـود عراقيــن بمثابــة «حــدث»
جيلــن أو ثالثــة ،جعــل حضــور يهـ ٍ
بحـ ّ
ّ
ـد ذاتــه .وكان إبــراز فكــرة «اليهــودي العــريب» قــد أثــار عدائيــة
ً
ّ
املؤسســة
خصوصــا مــن قبــل
كبــرة يف الســياق األمــريك،
ّ
ً
الرسـ ّ
ترحيبــا ضمــن الفضــاءات
اليهوديــة ،فيمــا الىق األمــر
ـمية

ّ
العربيــة .وجــاء «دار الصلــح» ،عــر اســتناده إىل تعقيــد فكــرة
ُ
ـودة بالنســبة للمضيفــن
العروبــة والتباســها ،ليتيــح إحســاس عـ ٍ
/الـ ّ
ـزوار النازحــن مــن أوطانهــم .وتــأيت مقاربــة كهــذه يف حالــة

يف أمــل ورغبــة بمســتقبل أفضــل ،أمــل ورغبــة يكتنفهمــا احلــذر
ٍ
ٍ
ّ
ً
أحيانــا ،أو تلفهمــا الكآبــة يف أحيــان أخــرى .وقــد ُض ّمــن غيــاب
ٍ
اليهــود العــرب يف عنــوان املــروع« ،مطبــخ عشــرة غائبــة»
( ،)Cuisine of an Absent Tribeويف اجلملــة املوحيــة ّ
«إنكــم

تأكلــون لغــة ّ
ميتــة مــن صحــن شــبح» (You are eating a
ُ
 ،)dying language from the plate of a ghostوقــد كتبــا

عــى واجهــة «جالــري ترافيــك» ( )Traffic Galleryيف منطقــة
الصناعيــة ُ
ّ
بــد ّ
يب .وبــدل تأطــر احلــدث بعنــوان «املطبــخ
القــوز
اليهــودي العــرايق» ،قــام راكوفيــز بالتوكيــد عــى الراحلــن،
ً
ـتخدما إيحــاءات
الفرقــة أو العشــرة الغائبــة مــن العــراق ،مسـ

ّ
هويــة البــداوة والبــدو ،أو ليســتديع
مــا يقــول ليســتحرض
ّ
التوراتيــة .إىل هــذا ،وعــر إعــادة إدخالــه اليهــود
منــاخ األنســاب

ّ
العراقيــة ،لكــن مــن دون قــول ذلــك عــى
العراقيــن يف الفكــرة
ً
نحــو مبــارش ،قــام عــرض راكوفيــز أيضــا باخلــوض يف التعريــف
ّ
احلســاس لصفــة «يهــودي» – العبــارة الــي ُتحيــل
الدبلومــايس
ّ
عــى الفــور ،يف الســياق العــر ّ
يب ،إىل «الصهيونيــة»( .هلــذا

الســبب مل يجــر اإلعــان عــن العــرض بشــكل ّ
جيــد ،ومعظــم
ِ
الذيــن شــاهدوه عرفــوا عنــه مــن أشــخاص التقوهــم) .وهكــذا
فـ ّ
ـإن احلضــور غــر املنصــوص عليــه لليهــودي العــر ّ
يب يســتديع،

وعــى نحــو ُمفــارق ،االلتفــات إىل القــوى املتعارضــة اليت تسـ ّـببت
ًّ
تاريخيــا بغيــاب اليهــود العــرب.

وهدفــت الئحــة الطعــام ،الــي اســتلهم تصميمهــا موضوعــة
ّ
ّ
ـتثارة عــدد مــن التجــارب احلسـ ّـية .وتمحــورت كل
يوميــة ،إىل اسـ ٍ
أمســية حــول خصائــص طبــق ُمحـ ّ
ـد ٍد مــن األطبــاق؛ وجــاءت
ٍ
ّ
ّ
يوميــة وحيــدة .وقاربــت كل وجبــة
ســلطة العمبــة كالزمــة
إحــدى تنويعــات الــذوق اخلمــس املختلفــة -الطعــم الــاذع،
الطعــم احلامــض ،الطعــم املــاحل ،الطعــم احللــو ،والطعــم

الــاذع ،األومامــي .وراحــت أحاديــث املائــدة املسـ ّ
ـائية تســتديع
ّ
ّ
ّ
املتنوعــة،
اإلقليميــة
عامــة بــن أنمــاط املطابــخ
مقارنــات

كاملطبــخ اإليــراين ،والــريك ،والســوري ،كمــا اســتدعت ً
أيضــا،
وعــى نحــو خــاص ،تفكّ ً
ــرا يف موقــع اليهــود العراقيــن بتاريــخ
ٍ
العــراق وثقافتــه ،وبالقواســم املشــركة يف مجــال الطهــو ،برغــم
بعــض الفــوارق .وتســاءل بعــض الضيــوف العراقيــن عــن
ّ
ّ
عراقيــة»،
يهوديــة
ســبب وســم هــذه األطبــاق بصفــة «أطبــاق

وذلــك عــى ضــوء التداخــل ،والتشــابه ،وضآلــة الفــوارق بينهــا
بـ»العراقيــة» فقــط .وكان ال بـ ّ
ّ
ـد لتلــك
وبــن األطبــاق املوســومة

ّ
التســاؤالت املتعلقــة بطبيعــة «املطبــخ اليهــودي العــرايق» أن
ُتطــرح .وبالفعــل فـ ّ
ـإن املــروع يمكــن اعتبــاره بمثابــة تعقيبــات

ّ
تقييميــة تجــاه مســألة االنتمــاء املطبــيّ ،تلــك املســألة الــي
ّ
ّ
ّ
ثنائيــة العــرب
تتخطــى
الثقافيــة الــي
ُتســاهم يف ترمــز الروابــط
مقابــل اليهــود.
وعــى الرغــم مــن تمحــور العــرض حــول املطبــخ اليهــودي
العــرايقّ ،إل ّ
أن تعيينــه وتســميته ،يف معــى مــا ،اســتلهما
االخــزال والطــرح ،وذلــك يك يقــوم العــرض بإثــارة موضوعاتــه
ً
ّ
معــى
التوجــه ذا
ويف الوقــت عينــه مســاءلتها .ويغــدو ذاك

ً
نظــرا للغيــاب اليهــودي
كبــر يف ســياق مدينــة ُديب بالتحديــد،
ٍ
ّ
العربيــة يف اآلونــة األخــرة .كمــا أن
عــن الفضــاءات واألمكنــة
العــرض يقــوم ً
أيضــا بتســليط الضــوء عــى املطبــخ اليهــودي
العــرايق باعتبــاره تكملـ ًـة ملطابــخ املنطقــة واإلقليــم .ونستشـ ُ
ـعر

يف النهايــة مجموعــة مــن التمايــزات الصغــرة ،ويظهــر بعضهــا
بــن اليهــود العراقيــن أنفســهم بحســب اختــاف املــدن
والبلــدات الــي يتحـ ّ
ـدرون منهــا .ويف ســياق التشــابه واالشــراك

فإننــا نرصــد تلــك التمايــزات ً
يف الصفــاتّ ،
أيضــا بــن املســلمني
العراقيــن ،وبــن املســحيني العراقيــنَ ،
وه ُلـ َّ
ـم جـ ّـرا .نحــن إذن
ُ
باختصــار أمــام تمايــزات ُمشــركة .ومــا يصــل بــن «اليهــودي»
ٍ
ً
ّ
و»العــرايق» بهــذا املعــى يمثــل رغبــة يف زعزعــة التصنيــف
بـ»يهوديــة» .هلــذا ّ
ّ
فأنهــا
ـاطة،
الرسيــع لألطبــاق املوســومة ،ببسـ ٍ
ً
ّ
ليســت مصادفــة أن تكــون األطبــاق املقدمــة يف العــرض
ً
ًّ
جــدا للضيــوف العراقيــن غــر اليهــود ،وذاك أثــار
مألوفــة
ً
ًّ
تلقائيــا الســؤال التــايل« :هــل فعــا هنــاك يشء اســمه الطعــام

اليهــودي العــرايق؟» فنشــهد هنــا تهــاوي فكــرة «الطعــام
ُ
ّ
املطبخيــة.
اليهــودي العــرايق» املتمايــز عــن ممارســات العــراق
ُ
ّ
لفرضيــات املــروع أن ُتقــرأ بالتعــارض مــع كتــب الطبخ
ويمكــن
ّ
اليهــودي ،الــي يه صنــف مــن اإلصــدارات املولــدة لتصنيــف
«الطعــام اليهــودي» األحــاديّ عــى الرغــم مــن تفــاوت املطابــخ
ّ
اليهوديــة وتباينهــا .وتقــوم تلــك اإلصــدارات ،تحــت ذاك العنوان

ثقافيــة ُمتعـ ّ
ّ
ّ
ـددة
جغرافيــات
األحــاديّ ،بتوحيــد أعــراف الطبــخ يف
ّ
تختلــف كثـ ً
توجهــات الطعمــات وأســاليب الطهــو ،برغــم
ـرا يف

ّ
الغذائيــة .فتــأيت
تطبيقهــا قوانــن وأصــول الـ»كــروت»
ّ
ّ
ّ
ّ
والتونســية،
والروســية،
واليمنيــة،
البولونيــة،
أصنــاف األطبــاق
ً
ً
ّ
ًّ
مطبخيــا متواصــا ،معزولــة عــن
وغريهــا ،والــي تؤلــف مجــال
ّ
ســياقات عالقتهــا باملطابــخ األخــرى غــر اليهوديــة (غــر الكــورش).

وضمــن تلــك الرؤيــة الــي تنحــو إىل صهــر تنـ ّـوع ّ
ّ
اليهوديــة
األمــة

يف بوتقــة واحــدة ،يقــوم اخلطــاب ذو املنــى األورويب بنظرتــه
ّ
ّ
اليهوديــة
اإلكزوتيكيــة نحــو اليهــود بفصــل األنشــطة والنتاجــات
ً
ّ
الغذائيــة عــن ثقافــة األطعمــة املحيطــة بهــا ،حاذفــا بذلــك آالف
الســنني مــن التواصــل اليهــودي – املســلم.
ويقــع مفهومــي «الكوشــر» و»احلــال» املرشقيــن ضمــن
ّ
ـكينازية باملطبــخ
قواعــد الطبــخ ذاتهــا ،فيمــا ترتبــط األطبــاق األشـ

يب – الــريق .مــن هنــا ،فـ ّ
األورو ّ
ـإن الطبــخ اليهــودي – املغــريب
ً
ً
يرتبــط عــى نحــو وثيــق باملطبــخ املغــريب عمومــا ،تمامــا كارتبــاط
ٍ
الطهــو اليهــودي – العــرايقّ وانغماســه العميــق بوصفــات
ّ
ّ
واملوصلية
البغداديــة
األطبــاق ،والنكهــات ،والبهــارات ،والروائــح،

ً
والبرصيــةّ .
ّ
ّ
ّ
ضمنيــة،
وطنيــة ،رصيحــة أو
روحــا
وثمــة مــا يشــبه
قامــت بإرشــاد ذاك الفصــل مــا بــن اليهــود – العــرب وبــن
ّ
ّ
ّ
العربيــة األوســع .وعلــق بعــض الضيــوف
املطبخيــة
اجلغرافيــا
ّ
املتحلقــن حــول مائــدة «دار الصلــح» عــى هــذه املســألة
بالتحديــد ،وطرحــوا الســؤال التــايل« :مــا الــذي ُيكســب هــذه
ُ
األطبــاق وســم «املطبــخ اليهــودي العــرايق» فيمــا تماثِــل مــا
ّ
ً
ّ
فــإن األطبــاق
عمومــا؟» وبالفعــل،
يضمــه املطبــخ العــرايق
ّ
ّ
وكتنويعــات مــن نفــس املوضوعــة ،تبقــى
العراقيــة،
اليهوديــة
ٍ
املطبخيــة للمنطقــةّ .
ّ
ّ
أمــا
اجلماليــات
راســخة اجلــذور بصلتهــا يف
احلديــث الــذي دار خــال العــرض يف املقابــل ،وانفتــح بابــه عــى
ّ
كــرد فعــل عــى الواقــع الراهــن ُ
ليعــي
مرصاعيــه ،فقــد جــاء
ُ
ّ
ّ
ـتثنائية كهــذه ،كونهــا ت ّ
جســد احلضــور الثقــايف
فعاليــة اسـ
شــأن
ليهــود العــراق يف فضــاء عــريب.
ّ
باملكــون
إىل هــذا ،ويف الوقــت عينــه ،يــأيت اهتمــام املــروع

«اليهــودي» يف أصنــاف «الطعــام العــرايق» ليعكــس مســاع
ٍ
ّ
ّ
ّ
التأمــل بمــا كان
مجــرد
ناشــطة لتذكــر العــراق ،وليــس فقــط
عليــه ،بــل التفكّــر ً
أيضــا بمــا يمكــن أن يصــره مــن مــكان جامــع.
ّ
ّ
يهوديــة
دينيــة
وال ينفــي املــروع ممارســات ومأكــوالت
ُ
ُم ّ
ّ
شــيعية تطهــى ملناســبات
خصصــة ( ُتناظــر بالتحديــد أطبــاق
ّ
ّ
ّ
عينــة) إل أنــه يضعهــا يف ســياق ّ
ُم ّ
وتعدديتهــا.
تنــوع املنطقــة
وتتمـ ّـز وجبــة عشــاء مســاء الســبت بطبــق التبيــت التقليــدي
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الدســم ،والــذي هــو عبــارة عــن دجــاج محــي بــاألرز ُ
وم ّ
خيــط
باإلبــرة واخليطــان يك يبقــى األرز يف داخلــه ،ومطبــوخ عــى نــار
ّ
هادئــة طــوال الليــل .ويــدل االســم عــى طبــق يهــودي عــرايق
ُم ّ
خصــص لالحتفــال بيــوم الســبت .لكــن الطبــق – ببهاراتــه

ّ
املكونــات وطريقــة
وبطريقــة حشــو الدجــاج وتخييطــه – يعكــس
ّ
ّ
والعرقيــة
الدينيــة
الطهــو الــي تعتمدهــا العديــد مــن اجلماعــات
ً
ً
ًّ
عراقيــا معروفــا اســمه دجــاج
يف املنطقــة ،وهــو ُيحــايك طبقــا
ّ
التنــوري .وشــكلت ممارســات الطبــخ وفنونــه اخليــط الــذي
ّ
انســل يف جميــع النقاشــات الــي دارت حــول املوائــدّ .
وبينــت
ّ
يتمتعــون بفهــم
ردود بعــض املشــاركني ومداخالتهــم ّأنهــم

تـ ّ
ّ
اهلويــة وتعريفــات االنتمــاء الــي جــرى النقــاش
ـام يف مواضيــع
ّ
األدائيــة املتمحــورة حــول ثقافــة
فيهــا طــوال تلــك الفواصــل
ً
الطعــام .فيمــا بــدا آخــرون ،وعــى نحــو غــر مفــائج ،أكــر ارتبــاكا،
ّ
توقعــوه مــن ّ
تذوقهــم ملــا افـ ُـرض ّأنهــا أطبــاق
وذلــك أمــام مــا
ّ
ّ
ّ
عراقيــة أصيلــة .وشــكلت تلــك اللحظــة الــي دار فيهــا
يهوديــة

احلديــث عــن التماثــل الثقــايفّ بــن العراقيــن مــن مختلــف
ً
ّ
واخللفيــات ،حلظــة حاســمة يف العــرض بالنســبة
االنتمــاءات
لراكوفيــز:

يب ومــن الطائفــة السـ ّ
أحــد املشــاركني ،وهــو مــن ســكّان د ّ
ـنية
وينحــدر مــن املوصــل ،كتــف يديــه وقــال بانزعــاج»:مل تصلــي
ّ
الفكــرة .وأنــا ال أفهــم .مــا هــو اليهــوديّ يف كل هــذا؟ نحــن
ً
ًّ
ًّ
عراقيــا!
يهوديــا
طعامــا
نطبــخ كل هــذه األطبــاق! جئنــا لنــأكل
ّ
وكل مــا أكلنــاه هــو عــرايق فقــط!» عندهــا همســت لــه ابنتــه،
الــي ســاهمت مســاهمة كريمــة يف العــرض بانضمامهــا إىل
ً
متجاوبــا « :آه! إذن
فريــق الطهــو« :هــذه يه الفكــرة!» فقــال

ً
عندمــا يعــود مايــكل ســنفتتح ً
ًّ
مطعمــا
معــا
عراقيــا.»9
ّ
ّ
ويــرز التماثــل املناطق ـ ّ
ي متجل ًيــا ويبلــغ يف تجليــه مرتبــة التنـ ّـوع
ُ
الديــي .وتصــل بعــض أطبــاق اجلنــوب ،أي البــرة ،مثــل
«الفســنجون» ،إىل املطبــخ اإليراين/الفــاريسّ .
أمــا يف الشــمال،

أي املوصــل ،حيــث القــرب مــن حلــب ،فتقــرب أصنــاف األطبــاق
هنــاك مــن املــزاج احللــي ،مثــل ّ
«كبــة حلــب» .وتتداخــل أصنــاف
ّ
العراقية – مثل «املســقوف»
األطبــاق يف الئحــة طعــام املطاعــم

يف د ّ
يب أو «مســقوف البغــدادي» يف أبــو ظــي – مــع األطبــاق
ّ
ّ
العراقيــة .وبــدا ذاك التسلســل املطبــي املتصــل ًّ
ّ
جليــا
اليهوديــة
ِ
يف أطبــاق «دار الصلــح» ،كمــا يف االســتيعاب الرسيــع لألمــر
مــن قبــل جمهــور العــرض واملشــاركني فيــه .ويمكــن تبيــان أمــر
ّ
متجســد
التنـ ّـوع اإلقليمــي ذاتــه ذاك يف مجــال اللغــة ،وهــو أمــر
بــن اليهــود ً
ّ
ّ
العراقيــة يتكـ ّـون مــن
بالعاميــة
أيضــا .فمــا ُيعــرف

عاميــة ســائدة ً
ّ
أيضــا يف
تنويعــة تعابــر ومصطلحــات ،ويه
ّ
أوســاط اليهــود .ويهــود بغــداد ،الذيــن يســتخدمون عاميــة
ّ
يتحدثــون
تختلــف عــن الــي يســتخدمها يهــود منطقــة العانــة،
ُ
ّ
عاميــة املوصــل ،املنتــرة يف الشــمال بأوســاط
بلهجــة تحــايك
ٍّ
حــد ســواء .وينعكــس
اليهــود واملســيحيني واملســلمني عــى
ّ
هــذا التجــي اللغــوي واملطبـيّ فيمــا قالــه راكوفيــز عــن تجربتــه
يف مطعــم كــردي عــرايق اســمه «أربيــل» ،بشــارع «إيدجويــر»
( )Edgeware Roadيف لنــدن .إذ «عــى الرغــم مــن بعــض
ّ
ّ
فــإن معظــم األطبــاق مثــل الطعــام الــذي نشــأت.
الفــوارق،
ً
ّ
ّ
«املحــي» ،مثــا ،يمثــل مــا يســميه يهــود العــراق «محــاىش»
( - )mhashaاخلــروات املحشـ ّـية ّ -
وكبــة دقيــق األرز املغــي-
ّ
كبــة موصــل.»10

ّ
ً
نعكســا
كثقافــة متجانســة ُم
اليهوديــة
ويــأيت تمثيــل الثقافــة
ٍ
ً
يف مــا ُينــر مــن كتــب طبــخ ذات منــى قومــي .ومــع تزايــد
ِ
ٍ
ّ
ّ
ّ
اهلويــات وامتداداتهــا ،يســود
وتوســع
والتعدديــة،
قبــول التنـ ّـوع

االعــراف باملطبــخ اليهــودي الــرق أوســطيّ ،
لكنــه يبقــى
ً
الغذائيــةُ .
ّ
ويطــرح «دار
تمامــا بثقافــة املســلمني
مفكــوك الصلــة
الصلــح» يف املقابــل كمحاولـ ٍـة إلعــادة صياغــة تراكيــب الثقافــة
ّ
ّ
ّ
ّ
العراقيــة
التعدديــة
العراقيــة ،وذلــك بمــا ينســجم مــع
اليهوديــة
ّ
امل ُ ّ
تبديــة مــن خــال الطعــام واملوســيقى والكلمــات ،واليت تمثل
ثقافيــا وثيــق الصلــة باملنطقــةُ .
ً
ًّ
وتعـ ُـد قوانــن «الكــورش»
تقاربــا
ُ
ُ
ّ
الغذائيــة املتبعــة مــن قبــل اليهــود ،مــن األصــول الــي ت ّ
ّ
طبــق

ضمــن اتجاهــات أخــرى يف الطبــخ وتطييــب الطعــام وتبهــره.
وعــى الرغــم مــن بعــض الفــوارق الــي تحكــم أســاليب الطبــخ
ّ
ّ
واإلســامية ،فــإن هنــاك تطابقــات ليســت بقليلــة
اليهوديــة
بــن طعــام «احلــال» و»الكــورش» – وهــذا بالضبــط مــا يجــري
ّ
ّ
تناســيه يف كتــب الطبــخ
يتعــدى
اليهوديــة املنتــرة .11فاألمــر
مســألة الرفــض اليهــودي -املســلم املشــرك للحــم اخلزنيــر ،لكنــه
ّ
يتخطاهــا إىل حقيقــة انتمــاء مطبــخ املســلمني واليهــود ،ضمــن
الفضــاء العر ّ
يب/املســلم ،إىل النمــط ذاتــه مــن ثقافــة الطهــي .
ً
ويشــمل ذاك التقاطــع اإلقليمــ ّ
ي أيضــا ممارســات ومظاهــر

ّ
ثقافيــة أخــرى ترتبــط بأصــول تنــاول الطعــام والضيافــة.
ّ
وأحيــت كل أمســية مــن أمــايس «دار الصلــح» شــعائر التربيــك
واالســتقبال الــي ُتفتتــح بجمــل وعبــارات مــن «صميــم»

العراقيــة ،مثــل «هــا ،هــا بيكــم» ُ
ّ
وتختتــم بـ»عاشــت
اللهجــة
ّ
إيدكــم» .واســتحرض املقــام املوســيقي الصــادح يف اخللفيــة
ّ
يتمتعــون
ذكــرى املوســيقيني اليهــود العراقيــن ،الذيــن كانــوا
ُ ِّ
ويؤلفــون موســيقاهم مــن قلــب املشــهد
بشــهرة واســعة،

9

املصدر السابق.
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املصدر السابق.
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ّ
مألفون ،أمثال كلوديا رودين وسامي زبيدة ،قاموا يف املقابل بالرتكزي عىل البعد اإلقليمي للطعام اليهودي الرشق أوسطي.

املوســيقي العــريب العــام .وأفصحــت املوســيقى ،كمــا الطعــام،
ّ
الثقافيــة بــن اجلماعــات ،وانعكــس بذلــك
عــن التقاطعــات
شــعورٌ مــن اإللفــة.

عراقيــة ُم ّ
ّ
ّ
حــددة
يهوديــة
واســتطاع املــروع تقديــم مــزات
ُ
ُ ّ
ّ
ّ
«غيتوويــة» يهوديــة.
لكــن مــن دون أن يحوهلــا إىل عالمــات ِ
ّ
ً
ُ
ـف
مســن عــرايقّ جــاء خصيصــا لطبــق «تبيــت» الســبت ،مل يخـ ِ
رأيــه الرصيــح« :تبيــت زوجــي أفضــل بكثــر!» وهــو إىل جانــب
تباهيــه بقــدرات زوجتــه يف الطهــي  ،كانّ ،
ربمــا مــن غــر قصـ ٍـد،
ّ
فعــر بــذاك عــن فخريــن
ُيشــر إىل اإللفــة مــع يهــود العــراق،
اثنــن ،واحــد تجــاه عالقــات اجلــرة املاضيــة وآخــر تجــاه براعــة
زوجتــه يف طبــخ الطبــق اليهــودي العــرايق .وعـ ّـر كالم الرجل عن

صــات ألفــة بــن اجلماعــات؛ وتبـ ّ
ـدا األمــر يف حالتــه كمســييح
عــرايق كان يحـ ّ
ـب جريانــه اليهــود وبــات اليــوم يفتقدهــم .فجــاء

تحيــة ّ
ذاك الطبــق بمثابــة ّ
طيبــة ،ال تخلــو مــن مســحة احلــزن،
ّ
ّ
وتضمــن التبيــت ملــن تحلقــوا حــول
ـود غائبــن.
تجــاه جــران يهـ ٍ
ّ
املائــدة طعـ َ
ـم الذكريــات ،فاسـ ّ
ـتدر حالــة مــن التذكــر املتبــادل بــن
احلارضيــن تجــاه اجلماعــات النازحــة مــن العــراق.
ٌ
الزوار/ملشــاركني العــرب ّ
عــدد مــن ّ
بــأن نســيان وجــود
واعتــر
ّ
ً
ّ
بحــد
اليهــود يف العــامل العــريب يمثــل نكرانــا لتاريخهــم العــريب
ّ
ذاتــه .وجــرى يف صيغــة تذكــر اجلماعــات الغائبــة هــذه ،إعــادة
ّ
املتعــددة
موضعــة الفقــدان بالتقاطــع مــع جماعــات العــراق
ِ
ّ
ّ
ّ
والسياســية املختلفــة .وعــى
والدينيــة
اإلثنيــة
وانتماءاتهــا
ضبابيــة التعيــن فيمــا خـ ّ
ّ
ـص مــايض اليهــود العــرب
الرغــم مــن
والــذي غــدا أشــبه بـــ»كان يــا مــا كان» ،فقــد جــاء العرض ليطرح
ً
ّ
الرمزيــة .وبرغــم مــا قــد يشــعر بــه اليهــود
رضبــا مــن العــودة
ّ
العراقيــن مــن إقصــاء عــن العــراق ،فـ ّ
ـإن ســفرهم إىل ديب مثــل
ّ
لقـ ً
ـاء يف املنفــى بعــراق بديــل .جميــع العراقيــن الذيــن تحلقــوا
ٍ
حــول املائــدة كانــوا مــن النازحــن عــن العــراق ،رثــوا ً
معــا أحــوال
نفيهــم املتعـ ّ
ـددةّ ،
لكنهــم وبالرغــم مــن ذلــك  ،وعــر التقائهــم،
ّ
متخيلة إىل بالد الرافدين. 12فاملطعم
أمكنهم العودة يف رحلة

العابــر هــذا أحيــا وأقــام مــا يمكــن اعتبــاره «دار تعايــش»
( ،)Convivenciaوهــو معــى ارتبــط بتجربــة العــرب يف إســبانيا،
ّ
تحقــق ً
ّ
أيضــا يف «األندلســيات» العديــدة الــي ُوجــدت يف
لكنــه
َ
العــامل اإلســامي .وجــاء «دار الصلــح» َ
بن َم ِطــه األدايئ ليســائل

ّ
ّ
األلفيــة مــن جذورهــا ،وذلــك عــى ضــوء
رسديــة االضطهــاد
ّ
ّ
ّ
التاريخيــة ذات
املرويــة
اإلســامية –
تجربــة اليهــود يف الديــار

ّ
املنــى األورو ّ
بعمليــة
يب ،والــي اعتربتهــا يف موضــع آخــر أشــبه
ٍ
وصــل نقــاط بــن مذبحــة ومذبحــة .13ويف حالــة العــراق ،تــأيت
ِ
ّ
ّ
لتتبــدى يف مســاع حديثــة تحــاول
األيديولوجيــة
تلــك الزنعــة
ٍ
وضــع اعتــداءات العــام  1941عــى يهــود العــراق ،أي أحــداث
الفرهــود ،ضمــن املتحــف التــذكاري للمحرقــة (اهلولوكوســت)،
ّ
ّ
ّ
ينصــب
رسديــة يهــود بغــداد – وهــذا جهــد
تجســد
باعتبارهــا
ّ
َ
يف جعــل تاريــخ اليهــود بظــل اإلســام تاريــخ مقاتــل ،أو بــكالم
ٍ
ٍ
ّ
أدق ،تاريــخ «فراهيــد» .لكــن ،ومــن منظــور آخــر ،مــن اجلائــز
ّ
ّ
بحــد ذاتهــا رشارة أشــعلت
الصهيونيــة
اعتبــار صعــود احلركــة
فتيــل االضطرابــات الــي عصفــت بيهــود الــرق األوســط ،إذ
ّ
يهوديتهــم الــي
وضعتهــم يف موقــع مســتحيل للدفــاع عــن
ٍ
ّ
ّ
باتــت للمـ ّـرة األوىل يف تاريخهــم مقرونــة بالقوميــة ،ال بالتديــن.
ّ
ّ
ّ
فــإن جميــع
العربيــة،
القوميــة
إىل هــذا ،ويف بعــض الدعــاوى
اليهــود باتــوا ُيعتــرون «خونــة» ،عــى الرغــم مــن اســتحالة
ّ
غالبيــة يهــود الــرق األوســط كصهاينــة ناشــطني،
تعريــف
للصهيونيــة .وانبثــق إنشــقاق «العــريب ضــدّ
ّ
أو كمعارضــن
ّ
اليهــودي» وبــات معضلــة جديــدة يف ظــل األجــواء الالهبــة

بعيــد  ،1948والــي أنتجــت مناخــات اخلــوف والقلــق ،وقــادت
ّ
ّ
حتميــة نــزوح يهــود العــراق .وبالتأكيــد شــكل الســؤال
إىل
ّ
ُ
ً
املــؤرق ،املتعلــق بفلســطني ،جــزءا مــن «دار الصلــح» .وعرضــت

ً
صــورة ُ
التقطــت يف العــام  1975لرجــال
عــى أحــد اجلــدران
ّ
ّ
اللبنانيــة ،وهــم
األهليــة
ميليشــيا فلســطينيني ،خــال احلــرب

يحرســون كنيــس «ماجهــن أبراهــام» (Maghen Abraham

 )Synagogueيف بــروت .وقــادت تلــك الصــورة راكوفيــز إىل
اســتحضار واقعــة ســابقة ،حصلــت يف العــام  1941ومل ُتصـ ّـور،
ويه حــن قــام العديــد مــن املســلمني واملســيحيني بحمايــة
ّ
جريانهــم اليهــود خــال أحــداث الفرهــود يف العــراق .14ووثقــت
ً
ّ
رسديــات التضامــن يك ُتتــى يف
تلــك الصــورة حلظــة اســتدعت
القاعــة ،حيــث يقــام العــرض ،وذاك رواه راكوفيــز بكلماتــه:
ّ
عمــق عالقــة هــذه الصــورة بتاريخنــا ،نحــن اليهــود
«مــا
ّ
العراقيــون ،يه تلــك املالحظــة الــي كتبتهــا باحثــة فلســطينية
ّ
شــابة حــرت العديــد مــن أمســياتنا  .فقــد كتبــت:

12

ّ
العريب لبالد ما بني النهرين.
االسم

13

E. Shohat, «Sephardim in Israel: Zionism From the Standpoint of its Jewish Victims,» in Social Text, no. 19-20, Durham,
Fall 1988. On the Eurocentric ‘pogromisation’ of what is seen as a single “Jewish History,” one that renders taboo a
multifaceted notion of variegated Jewish histories, in which the convivencia of Sefarad was hardly an anomaly but
rather on a continuum with what could be viewed as the many Al-Andaluses within Muslim spaces, see E. Shohat, Taboo
Memories, Diasporic Voices (Durham: Duke University Press, 2006) and “Introduction” to On the Arab-Jew, Palestine, and
Other Displacements
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ٍ

ّ
«كفلســطينية يف الشــتات ،أرى أن كفــاح شــعبينا ال يمكــن
ً
حريتنــا ســتكون ّ
فصلــه .يف املــدى الطويــلّ ،
حريتكــم أيضــا .ومــن
مهامنــا كبــر مــن هــذا العــامل هــو اســتعادة تاريــخ اليهــود
ٍ
املــزرايح ،وذلــك كفصــل مشــهود مــن فصــول تاريــخ العــرب
ٍ
والعــامل .مــع التضامــن واملصاحلــة.»15
ّ
سياســيتني
ويجــري اســتخدام اليهــود العــرب يف وجهتــن
ّ
ً
ًّ
ًّ
إضافيــا َيلحــق بالســؤال
جانبيــا
رضرا
متعارضتــن ،وذاك ُيمثــل
ّ
املطبخيــة
الفلســطيين /اإلرسائيــي .وتــأيت اســتعادة الذاكــرة
يف «دار الصلــح» ُ
أجــزاء
لتســاهم يف َوصــل مــا تبعــر مــن
ٍ
ّ
تحطــم .وترتبــط عبــارة «الصلــح» الــواردة
وإعــادة بنــاء مــا
يف العنــوان بعبــارة «إصــاح» ،الــي هلــا اجلــذر اللغــويّ نفســه،
والــي تعــي اإلتيــان بمــا هــو صــاحل ،وإزالــة الفســاد ،والتوفيــق
ٍ
وي َّ
وتفــرقُ .
ّ
قــد ُم يهــود
بــن املتخاصمــن ،ووصــل مــا انقطــع
ّ
ّ
املســتمر ِة األكــر .وكمــا يف
الشــتاتية
العــراق يف إطــار مشــهد
ِ
ُ
ـتحرض «دار
مشــاريع راكوفيــز األخــرى الــي تتنــاول العــراق ،يسـ
ّ
املقموعــة واملتعلقــة بالــرق
الصلــح» العديــد مــن التواريــخ
ِ
األوســط وشــتاته املنتــرّ .
وثمــة مــن بــن املشــاركني واحلارضيــن
يف عــرض «دار الصلــح» أفـ ٌ
ـراد مــن جيــل عــرايقّ شــاب نــزح أهلــه
ٍ
مــن العــراق ،وهــؤالء مل يــزوروا العــراق ً
يومــا يف حياتهــم ومل
بيهــود عراقيــن:
يســبق هلــم أن التقــوا
ٍ
ّ
الصبيــة الــي يف عمــر العرشيــن ،وقالــت« :قــرأت
«جــاءت تلــك
ّ
كل مــا كتــب عــن املوضــوع .وشــاهدت جميــع محارضاتــك
عنــه عــى اليوتيــوب ،وأنــا أرى ّأنــك مجنــون وأشــعر باحلاجــة
ًّ
يوميــا يف تمــام الســاعة
للعمــل يف هــذا املطعــم» .كانــت تــأيت
الرابعــة بعــد أن تكــون قــد انتهــت مــن عملهــا ،وتشــاركنا يف
أعمــال الطهــو وتبقــى معنــا طيلــة األمســية .وســأهلا مديرهــا
يف العمــل« ،مــا الــذي تفعلينــه يف تلــك األمســيات؟» فأجابتــه،
«آه يف الواقــع أقــوم بتقديــم املســاعدة يف ذلــك املطعــم
اليهــودي العــرايق الــذي افتتــح لبعــض الوقــت هنــا يف ديب،
واســمه دار الصلــح» .أخذهــا املديــر مــن يدهــا إىل غرفــة أخــرى

ّ
ّ
يهوديــة،
يهوديــة» .قالــت« ،لســت
وقــال« ،مل أكــن أعــرف ّأنــك
عراقيــةُ ،
ّ
ّ
عراقيــون.»16
وهــم
بــل أنــا

ّ
ّ
بعــد أســبوع مــن األحاديــث املكثفــة املتعلقــة بالطهــو ،واخلدمــة،
ّ
الفعاليــة يســتذكر راكوفيــز:
والتنظيــف ،ويف ختــام

«أوصلتنــا بسـ ّـيارتها إىل البيــت يف الليلــة الــي ســبقت العشــاء
تتنهــد قليـ ًـا وقالــت« ،ال يمكنــي أن أصـ ّ
األخــر .راحــت ّ
ـدق أن
هــذا شــارف عــى االنتهــاء .مــا الــذي ســأفعله يــا أصدقــايئ بعــد
أن تغــادرون؟ ســيكون عــيّ أن أقــي الوقــت برفقــة جميــع
طبعــا ،لكـ ّ
ً
ـي أرى
أصدقــايئ غــر اليهــود» .هــذا جميــل وممتــع

ّ
يف تلــك الروابــط مــع املــايض مــا يمثــل اقرتاحــات للمســتقبل
ً
أيضــا.»17
ّ 18
ّ
الثوريــة ،إذن ،أتــاح
ويف رضب مــن النوســتاجليا البنجامينيــة
«دار الصلــح» اســرجاع تاريــخ ال يــزال ً
تائهــا يف حقبــة احلــروب
ٍ
ّ
«الذكيــة».

ّ
ّ
تتمتــع بحضــور بــارز يف
العراقيــة الــي
إن الفضــاءات واألمكنــة
ٍ
ُ
العربيــة ّ
ًّ
ّ
ً
املتحــدة تضفــي إحساســا مســتمرا بأعــراض
اإلمــارات
ِ
احلــزن الســائدة يف أوســاط اجلماعــات الشــتيتة .ومــن خــال
ُ
ً
تقاطعــا
العــرض يف روح النازحــنُ ،م
هــذه الكوكبــة دخــل

ّ
ً
محسوســا لعــراق
رسديــة فقدهــم َّإياهــا .وبــدا حنينهــم
مــع
ٍ
مــى .لكــن ذاك احلنــن ال يطفــو بالــرورة عــى ســطح الــروح
املثاليــة – ّ
ّ
ألنــه بهــذه احلالــة مل يكــن أليّ عــرايق أن يــرك
بدافــع
العــراق – بــل بدافــع االحتمــاالت الــي كان بوســع العــراق أن

يكونهــا ،وأمــام مــا كان يمكــن حلــال تعايــش (،)Convivencia
ٍ
ِ
باســتعارة مصطلــح مــن ســياق آخــر جديــد أن يبــدو عليــه.
ٍ
ُ
املنفيــون مقارنــة ُم ّ
ّ
ّ
خيبــة يف أغلــب األوقــات
العراقيــون
ويجــري
بــن العــراق ودول اخلليــج« :كان يمكننــا أن نكــون يف هــذه
ً
الغرية:
احلــال .نحــن أيضــا نملــك النفــط» .ويقولون ،بــيء من ِ
«أنظــروا إىل مــا فعلــه قــادة اخلليــج بالنفــط خلــر مواطنيهــم.»19
وتــأيت تلــك املقارنــة ،املفهومــة عــى ضــوء واقــع العــراق
ّ
ّ
كارثيتــه ،لتتفكــر بحــال العراقيــن الراهــن واملغلــق.
املوغــل يف
ِ
إذ ّ
أن هــؤالء العراقيــن ،وعــى الرغــم مــن عيشــهم يف دول
اخلليــج ومشــاركتهم يف حداثتهــا ،كمعماريــن ومهندســن
ّ
جنســيات
ومحامــن ،يبقــون عاجزيــن عــن احلصــول عــى
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الفعالية ،بل استندت ً
ّ
أيضا إىل
هذه املالحظات مل تستند فقط إىل النقاشات اليت دارت عىل مدى أسبوع خالل «دار الصلح» مع العراقيني الذين شاركوا يف
أحاديث أجريتها يف أبو ظيب مع عراقيني منفيني منذ العام .2011

الــدول الــي يعيشــون فيهــا ،وذاك يفاقــم إحساســهم بعــدم
االنتمــاء للمــكان .فهــم يعيشــون يف التيــه ،وتبقــى عالقتهــم
مــع دول اخلليــج عالقــة شــديدة التناقــض .وجــاء «دار الصلــح»
َ َ ُّ
للوطنيــةُ ،
ّ
التفكــر بجــذور
ليتيــح ذاك
بهــذا املعــى ،يف ديب العابــرة
ّ
العراقيــن ومســاراتهم الــي تكثفــت بأطيــاف اليهــود العــرب
املنفيــن.
ُ
ومل يكــن بوســع تجربــة «دار الصلــح» ،املقامــة يف د ّ
يب وليــس
ّ
ً
ً
ً
حلــوا .لكــن،
حامضــا
طعمــا
يف بغــداد ،إل أن تــرك يف إثرهــا
ّ
ً
فــإن املشــاريع
دائمــا يف أعمــال راكوفيــز،
كمــا هــو احلــال

ّ
ّ
ّ
برتســخها يف الــويع التاريــيّ وباســتثمارها يف
تتمــز
العراقيــة
ً
ّ
ً
كبــرا بوقائــع
اهتمامــا
احلواريــة .ومل يبــد املــروع
األصــول
ّ
ّ
ّ
وضــم
رسديــة يهــود العــراق.
اهتــم أكــر بتأطــر
التاريــخ بــل
«جالــري ترافيــك» بــن معروضاتــه العديــدة بضــع نســخ «دي
يف دي» مــن الفيلــم الوثائقــي العــرايق – الســويرسي «إنــى

بغــداد» ( )Forget Baghdad) (2002للمخــرج ســمري ،الــذي
يرســم حكايــة مغــادرة يهــود العــراق مــن وجهــة نظــر ّ
كتــاب
يســاريني« .وذاك كان» ،بحســب راكوفيــز« ،بمثابــة إغــاق
ّ
للدائــرة – فيلــم يــروي ّ
قصــة يهــود العــراق حققــه عــرايق يف
الشــتات (مــن أصــول مســلمة ومسـ ّ
ـيحية) .لقــد أحرضنــا تلــك
«الفرقــة الغائبــة» ،بحســب التعبــر الــذي اســتخدمته يف الكتابــة
ّ
ّ
الزجاجيــة. »20والتاريــخ احلامــض
عــى واجهــة املطعــم املؤقــت
ّ
ّ
حــول املــروع إىل فضــاء تذكــر لصــورة «اليهــودي
– احللــو
ٍ
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
العــريب» .إذ أن العائــات اليهوديــة العراقيــة كانــت قــد شدت
مــن العــراق وأُنزلــت يف ســياق جديــد ُ
اعتــر تاريخهــا وثقافتهــا
ٍ
ِ
ّ
املحرمــات – كــون ثقافتهــم مــن ثقافــة العــدو – فغــدا
فيــه مــن
ً
ُ
ّ
ّ
عــرض العــودة هــذا مفعمــا بمضامــن ثقافيــة وعاطفيــة
ّ
املصغــر لـــ»دار الصلــح».
ضمــن النمــوذج

ّ
املطبخيــةُ ،ينــئ راكوفيــز
ومــن خــال منظــور الثقافــة
ّ ً
ً
ُ
بمرشوعــه العــرايق هــذا أرشــيفا متحــركا لوصفــات األطعمــة

الثقافيــة .كمــا ّ
ّ
أن مرشوعــه ،وعــر إبــرازه احلركــة
واملعــارف
ّ
جغرافيــات ُم ّ
تعددة ،يقوم ببناء شـ ً
ًّ
ّ
تمكينيا
ـعورا
والتنقــات بــن
ردّ .إل ّأنــه يبقــى ً
«لإلنتمــاء» عــى الرغــم مــن املتـ ّ
أيضــا حكايــة
ً
أشــباح جماعــات ُمــ ّ
ردة عديــدة ،وخصوصــا اليهــود العــرب
ُ
ّ
ّ
العراقيــة املعقــدة،
يف حالــة «دار الصلــح» .وتــأيت تلــك التجربــة
الــي ُتفصــح عنهــا احلكايــا احلامضــة –احللــوة الــواردة يف العــرض،

لتـ ّ
ـف يف النمــط الطعام ّ
ي ،الشــديد
ـردد أصداؤهــا عــى نحـ
ـو كثيـ ٍ
ٍ
ّ
اخلصوصيــة ،والــذي ُيعــرف بـ»احلامــض حلــو ،»21واملكـ ّـون مــن
ّ
واحلــدة وخصائصهمــا
حالــة انســجام يف مســتويي احلــاوة
ُ
ّ
ّ
املذاقيــة .وذاك طعــم لذيــذ ُيبلــغ عــر اســتخدام مكونــات مثــل
ب ّ
ُر ّ
الرمــان والتمــر اهلنــدي .وبالعــودة إىل اجلملــة املوجــزة الــي

20

راكوفيزت ،املصدر السابق.
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ّ
واحلدة يف املذاق.
ُيشري التعبري إىل احلالوة

ـدرت الئحــة الطعــامّ ،
تصـ ّ
«إنكــم تأكلــون لغــة ّ
ميتــة مــن صحــن
الشــبحية تلــك ُت َ
ّ
ّ
ــزع عــن الغائبــن .ويســتحرض
فــإن
شــبح»،
ً
ً
ّ
ّ
ً
العــرض كابوســا ثقيــا للتــرد ،لكنــه يقــرح أيضــا احتمــال
ّ
ّ
املطبخيــة
التعايــش .ويقــوم تذكــر العــراق مــن خــال ثقافتــه
وأنشــطتها بإحالــة الغائبــن إىل حــارض محســوس ،وذلــك عــر
تشــارك املوائــد واألحاديــث .إذ ّ
أن مواربــة الطعــام يف النهايــة
ً
ّ
املخيلــة.
وأيضــا إىل رحــات عــودة يف
ُتشــر بالزتامــن إىل غيــاب،
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> جنيزة المعبد اليهودي في أوستيا أنتيكا بالقرب من روما .التقط الصورة الفنان مايكل راكوفيتز
بمناسبة افتتاح معرضه في .2013

ً
«يقــول حكواتيــة أفريقيــا أن احلكايــة إن مل تكــن أمــرا ُيذكــر،

ً
الذكــرى» ،طبقــا للرشيعــة اليهوديــة ،قــام الفنــان بدفــن أرشــيفه

فهــي للحكــوايت .أمــا إن كانــت ذات شــأن ،فهــي للجميــع».

اخلــاص مــن بقايــا كتــب الصلــوات وغريهــا مــن األغــراض

قول شائع

الدينيــة التالفــة .وهكــذا ،صــار أرشــيف راكوفيــز «جنــزة»
ً
حقيقيــة ،يعـ ّـر  -ولــو جزئيــا  -عــن تاريــخ يهــود العــراق الــرويح.

منــذ ســنوات ،يقــوم مايــكل راكوفيــز (غريــت نِــك ،نيويــورك،
 ،)1973وهــو فنــان أمــريك مــن أصــول يهوديــة عراقيــة،
بجمــع بقايــا قطــع ذات قيمــة دينيــة ،ككتــب الصلــوات والــرق
ّ
تنــص الرشيعــة
واملخطوطــات الــي تعــود ليهــود العــراق.
اليهوديــة عــى جمــع تلــك الوثائــق التالفــة وحفظهــا فيمــا يعرف
باســم «اجلنــزة» ( ،)Genizaوهــو مخــزن يف املعبــد اليهــودي
ً
مخصــص هلــذا الغــرض ،تمهيــدا لدفنهــا ،يف عمليــة قوامهــا
سلســلة مــن الطقــوس الدقيقــة بحســب تعاليــم «املنهــاج».
ّ
يصــف التلمود،الكتــاب اليهــودي املقــدس« ،اجلنــزة» تــارة
باملخــزن ،وتــارة بخبيئــة الكنــوز.
أنجــز راكوفيــز عملــه «جنــزة أوســتيا» ()Geniza for Ostia

تنتصــب فــوق املوقــع نخلــة عراقيــة مــن نــوع الــريح ،وهــو
ً
اســم يشــاع أنــه اشـ ّ
ـتق مــن ريــح البحــر الــي تهـ ّ
ـب صيفــا عــى
البــرة .هنــا ،يخربنــا الفنــان أن جــذور النخلــة ســوف تمتــص
ّ
الغــذاء مــن الــرق وغــره مــن املــواد املتحللــة ،أمــا التمــر ،وهــو
ً
تاريخيــا مــن أهــم صــادرات العــراق ،فســوف ينبــت مــن أرض
ٍ
حرثهــا الســماحة والقبــول واإلنصــات والرتابــط« :عــى رأس
ّ
اجلــرة الــي تحــوي األغــراض بعــد أن باركهــا كبــر أحبــار رومــا،

تنبــت نخلــة عراقيــة ،تنجــدل جذورهــا عــى مـ ّـر الزمــن وكتــب
ً
الصلــوات الباليــة ،بعــد أن باتــت ســمادا مــن املعرفــة ،تتغــذى
عليــه النخلــة» .
1

يف معبــد أوســتيا أنتيــكا اليهــودي بالقــرب مــن رومــا ،ويعــد ثــاين

ُيعـ ّ
ـد هــذا العمــل أصــدق تعبــر عــن نهــج راكوفيــز الفكــري يف

أقــدم معابــد أوروبــا عــى اإلطــاق ،يف العــام  .2013ويف «يــوم

تعقيــده .إذ يعيننــا عــى اســتيعاب مكانــة الذاكــرة ومعناهــا،

1

من نص كتبه مايكل راكوفيزت حول مرشوعه الفين ،املنشور ضمن هذا اإلصدار.

وعــى صعيــد آخــر ،فهــو يســر أغــوار مســأليت الفــراغ والغيــاب،

ً
تقــوم عليهــا الطبيعــة .فحــن تقــول «إننــا جميعــا ســماد،
ً
ّ
تتخيــل نهجــا للوجــود يف العــامل
ولســنا مــا بعــد اإلنســان »3فإنهــا

فيمــا يه ثمــرة روابــط وأنمــاط رسديــة جديــدة.

قوامــه روابــط مجتمعيــة مغايــرة« ،مجدولــة يف مــا ال يحــى

والــذي اعتــاد الفنــان عــى التعويــض عنــه بحكاياتــه املتشــابكة،
أتــاح عملــه «جنــزة أوســتيا» ( )Geniza for Oztiaلراكوفيــز
ً
فرصــة تنــاول والدتــه موضوعــا ،إذ أصابهــا مــرض خطــر يف
العــام  .2013بحســب مــا جــاء عــى لســان الفنــان ،فــإن هــذا
العمــل ُي ّ
ّ
مفــر مــن أن
عــد بمثابــة رســالة وداع لــكل مــا ال
نفارقــه ،وال ســيما صعوبــة الفــراق عــى األحيــاء.
ّ
نقديــة،
يجــوز اعتبــار أعمــال راكوفيــز بمثابــة بــذور وجراثيــم
عــى حــد تعبــر دونــا َه َ
ــرواي (دنفــرDonna( )1944 ،
 )Harawayالــي تعــد واحــدة مــن املجـ ّ
ـددات يف الفكــر املعــارص،
مــن خــال دراســتها تبعــات العلــوم والتكنولوجيــا عــى احليــاة
احلديثــة .يف مقاهلــا «بيــان ســايبورغ :العلــم والتكنولوجيــا
والنســوية االشــراكية يف أواخــر القــرن العرشيــن» (A Cyborg
Manifesto: Science, Technology and Socialist-

 )Feminism in the late Twentieth Centuryوالــذي
نرشتــه «سوشاليســت ريفيــو» ( )Socialist Reviewيف العــام
 ،1985تســتعني بهيئــة الســايبورغ  -وهــو مزيــج خيــايل مــن
الكائــن العضــوي واآللــة  -بغيــة نقــد الثقافــة الغربيــة األبويــة
ّ
ّ
االســتعمارية املرتكــزة حــول اإلنســان .ويف حثهــا عــى التحــول
املفاهيمــي مــن احلداثــة إىل مــا بعــد احلداثــة ،ومــن الذاتيــة إىل
احلــال اهلجــن مــا بعــد البــري ،ومــن التمثيــل إىل املحــاكاة،
ومــن الروايــة الربجوازيــة إىل تخريــف اخليــال العلمــي ،أتــت
ً
ً
ّ
لتدشــن هجومــا قاســيا عــى مــا يعــرف باســم «املعــارف
رؤيتهــا
املتموضعــة ,»2ويه ُمجمــل القوانــن واخلطابــات الكاملــة الــي
تفــرض ســلطانها عــى كل مراتــب املجتمــع املحتومــة.
َّ
أمــا يف مؤلفهــا األخــر «البقــاء مــع املشــكلة .صنــع القرابــة يف
الشتولوســن» (Staying with the Trouble.Making
 ،)kin in the Chthulucene) (2016فقــد تناولــت َه َ
ــرواي

مــن تراتبــات األمكنــة واألزمنــة واملــواد واملعــاين املبتــرة».4
ّ
حيــث هــو وجــود «يتعلــم أن يبقــى مــع إشــكالية احليــاة واملــوت
5
ّ
عــى األرض التالفــة ،عــى نحــو مســتجيب-قادر».
تتخيــل
ً
ً
َهـ َـرواي حــال الكائنــات ّ
احليــة ذات اإلرادة قــادرا عــى تعزيــز نهجــا
ً
جديــدا للوجــود يف العــامل ،قائــم عــى قدرتهــم عــى التجــاوب
مــع اآلخــر وخلــق روابــط قرابــة 6معــه.

ً
وبالنســبة ملايــكل راكوفيــز ،فالروابــط يه كل يشء ،انطالقــا من
تاريخــه اخلــاص .فوالــده أمــريك مــن أصــول بولونيــة وروســية
ومجريــة ،أمــا أرسة والدتــه فقــد نزحــت إىل الواليــات املتحــدة
ّ
تعــرض لــه اليهــود مــن مالحقــات يف العــراق،
يف أعقــاب مــا
وطردهــم منــه .جــده نســيم اســحق داڤيــد كان قــد غــادر بغداد
ً
مــع أوالده يف العــام  ،1941تــاركا مــن ورائــه أعمالــه التجاريــة
املزدهــرة يف اإلســترياد والتصديــر .وقبــل أن يســتقر بهــم احلــال
يف واليــة لونــغ آيالنــد ،أقامــت األرسة يف مومبــاي باهلنــد ،حيــث
ولــدت لــه بنتــاه الرابعــة واخلامســة ،واألخــرة يه والــدة مايكل.
ومــن هــذا التاريــخ العائــي الدســم ،أتــت مجمــل أشــغال
ً
راكوفيــز جـ ْـدال حلكايــات شــفهية وتجــارب شــخصية وشــهادات
ً
ً
وطرائــف وذاكــرة تاريخيــة معــا .يبــدع الفنــان تحفــا تشــاركية و
ً
ً
ّ
ّ
ّ
جمعية ،مســتعينا بشــى األشــكال
مجســمات متنقلة وأعماال
واملــواد ،تمخضــت كلهــا عــن اجتمــاع األركيولوجيــا والتخطيــط
املديــي واإلثنوغرافيــا والتاريــخ والذاكــرة الشــخصية واإلنصــات
إىل اآلخــر .فهــي بذلــك أشــغال َ
تخـ ّـر عــن الدمــار واإلعمــار ،عــن
التخــوم واحلــدود ،عــن التظاهــرات والزناعــات ،عــن اإلخفاقــات
ّ
والرشعيــة والبعــث املوضــويع ،حيــث اجتمعــت هــذه كلهــا يف
صــرورة جـ ْـدل واحــدة ليســت ســوى مــا تطلــق عليــه َهـ َـرواي
تعبــر «صنــع القرابــة» ،بغيــة تمثيــل عــامل قــادر عــى رد القيمــة
املجتمعيــة إىل أفعــال الكائنــات ّ
احليــة.

مفهــوم الطبيعــة باعتبارهــا منظومــة إنتــاج ونســخ ،ومــن ثــم

يف هــذا الدليــل الصــادر بالزتامــن مــع معرضــه االســتعادي

كشــفت النقــاب عــن شــبكة الروابــط والصــات املتداخلــة الــي

األول يف أوروبــا ،املقــام يف جالــري وايتشــابل (Whitechapel

2

ّ
املعارف املتموضعة» يه شكل جديد من أشكال املوضوعية ُيمثل إرادة كل من ُمنتج املعرفة واملوضوع الذي يتناوله بالدرس .قامت دونا َه َرواي بتطوير هذا
ً
ً
َّ
هاردنغ «مسألة العلم يف النسوية» ونظرية وجهة النظر اليت صاغتها .الزالت نظريتا املعرفة ووجهة النظر مرجعا خلطابات
املفهوم ردا عىل مؤلف ساندرا
ِ
الدراسات العلمية والنسوية ونظريات التعليم .باختصار ،تطرح فكرة املعارف املتموضعة تساؤالت حول اخلرافات اليت تقوم عليها املوضوعية التقليدية :أي
املوضوع باعتباره نقطة فردية بسيطة تجتمع حوهلا املعارف العملية ،والناظر العلمي باعتباره مراقب كيلّ الرؤية ،وموضوع الدرس باعتباره كيان سليب ثابت ال
ّ
مركبة ،قوامها النظر البيولويج واإلرادة الشخصية.
يتغري .تمنح املعارف املتموضعة ملوضوع الدرس أدوات
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َرواي« ،البقاء مع املشكلة .صناعة القرابة يف الشتولوسني» ،إصدارات جامعة ديوك ،دورهام إ لوندرا  ،2016ص.101 .
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املصدر السابق ،ص.1 .

5

املصدر السابق ،ص.2 .

6

ّ
فتفرق بني نوعني منها :األول هو «الغريب» والثاين هو «اإلله».
تتحدث دونا َه َرواي ،من هذا املنطلق ،عن «صنع القرابة»،
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 ،)Galleryلندنفــي لنــدن ومتحــف كاســتيلو دي ريفــويل
ّ
يقــدم راكوفيــز
( )Castello di Rivoliللفــن املعــارص ،
ً
ُ
مرشوعــا يحمــل عنــوان «تحيــة إىل تشــرويت» ،مهــدى إىل
مقتــي ُ
التحــف فرانشيســكو فيديريكــو تشــرويت ،وهــو صنــايعّ

لــه أن تتداولــه األيــدي مــن جديــد« :كتــاب بــايل مقطــوع األثــر
قــد أُصلــح ُ
وجمــع ،عــى نحــو مفاهيمــي ،بــن صفحــات دليــل.
كتــاب يف كتــاب ،يعــرض جلــراح الصفحــات املبتــورة ويعيــد
ً
وصلهــا يف آن معــا».

حقــق ثـ ً
ـراء يف مجــال النــر حينمــا قــام بتســجيل بــراءة اخــراع

يف علــم الكيميــاء ،تتكـ ّـون الروابــط بفعــل عمليــة تفاعــل الــذرات

ولــد تشــرويت يف جنــوة يف العــام  1922وعــاش يف تورينــو

أو مجموعــات منهــا ،عــى نحــو يجعــل وجــود املــادة يف حــد
ً
ً
ذاتهــا أمــرا ممكنــا.

حيــث أســس والــده رشكــة تجليــد الكتــب «ليغاتوريــا إندســريايل

ُيعــد فــن راكوفيــز ،يف ْ
جدلــه «مــا ال يحــى مــن تراتبــات

تجليــد الكتــب.

تورينــزي» يف أوائــل عقــد العرشينيــات مــن القــرن العرشيــن.
التحــق تشــرويت بأعمــال األرسة بعــد العــام  ،1940بعــد أن
أكمــل دراســته ،حيــث قــام بتحديــث أســاليب اإلنتــاج فيهــا عــن
طريــق اســتبدال خيــوط القطــن أو الكتــان أو اخليــش املســتعملة
يف خياطة الكتب ،بأســاك من املعدن .ويف عقد اخلمســينيات،
كشــف عــن ولعــه باالبتــكار حينمــا اســتقدم إىل تورينــو عمليــة
ُ
اســتحدثت يف الواليــات املتحــدة ،اســتعاضت عــن
تجليــد
اخلياطــة باســتخدام غــراء صنــايع عــى ظهــر الكتــاب .وبفضــل
روح اإلقــدام الــي تمــز بهــا ،تحولــت أعمــال األرسة املتواضعــة
إىل مصنــع تجليــد حقيقــي ،إذ وصلــت معــدالت اإلنتــاج إىل
أقصاهــا بفضــل االســتحداثات الــي أىت بهــا إىل الرشكــة .إىل
ً
جانــب نشــاطه الصنــايع ،كان تشــرويت شــغوفا بالفــن ،إذ
ّ
تملــك مجموعــة هائلــة مــن املقتنيــات ،ضمــت قطــع األثــاث
ّ
الفنيــة ،انتهــى بهــا احلــال اليــوم
ونــوادر الكتــب واللوحــات
ّ
لتكــون ضمــن متحــف إيطاليــا األول للفــن املعــارص ،كاســتيلو
دي ريفــويل.
ُ
ً
مســتلهما ســرة هــذا املقتــي واملحســن التوريــي ،يــأيت العمــل
ّ
«تحيــة إىل تشــرويت» ( )Omaggio a Cerruttiعبــارة عــن
تجليــد وترميــم كتــاب صلــوات العــر اليهوديــة (منحــة)

بأكملــه .هــذا الكتــاب هــو جــزء مــن «جنــزة» راكوفيــز اخلاصــة
والــي تنتظــر دفنهــا بحســب الرشيعــة اليهوديــة ،وقــد ُوضــع
بــن يــدي رشكــة التجليــد البييمونتيــة لرتميمــه ،باعتبــاره تحفــة
ّ
تجســد حرفــة« :جديــر برتميــم هــذا الكتــاب يف تورينــو ،أن يعيــد
ّ
يحــول ظهــر الكتــاب مــن
الكلمــات إىل حالتهــا األوىل ،وأن

اخلياطــة الــي كانــت تضــم صفحاتــه ســوية إىل الغــراء الــذي
ً
ســوف يجمعهــا معــا مــن جديــد »7.إن مــا نالــه التلــف حــى
ً
ّ
تمزقــت أوصالــه ،قــد عــاد إىل ســرته األوىل .أخــرا ،عــاد هــذا

الكتــاب البــايل ،بندوبــه الــي تعـ ّـر عــن اجلــرح واألمل ،إىل مــا كان
عليــه بعــد أن تعــاىف.

يضفــي هــذا الدليــل عــى املــروع أصـ ً
ـداء أخــرى ،وذلــك عــر
ً
ّ
تضمنــه صــورا جلميــع صفحــات الكتــاب بحجمهــا احلقيقــي.

وهكــذا ،وبفضــل َنســخه ،تــم ترميــم كتــاب الصلــوات عــى نحــو
مثــايل ،حــى أن تجليــده بخيــوط خفيــة أعــاد إليــه ذاكرته وضمن
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من نص كتبه مايكل راكويزت حول مرشوعه الفين ،املنشور ضمن هذا اإلصدار.

األمكنــة واألزمنــة واملــواد واملعــاين املبتــرة ،».صــرورة إعــادة
إعمــار بطيئــة ،تمــزج فيهــا حرفــة التجريــب لديــه مــع دراســته
للعمــارة .يدفعــه األخــر إىل أشــغال يه أقــرب إىل دراســات
ً
ّ
معماريــة ُمعقــدة ،توجــد روابطــا عــر اجلمــع بــن شــى
ّ
املكونــات ،بمــا فيهــا دراســة معــامل املــكان ،واملدلــوالت التاريخيــة
واملحكيــة ،والــدور االجتمــايع ،والرسديــات الشــفهية ،واملعرفــة
ّ
اجلمعيــة .وبحســب مــا جــاء عــى لســان الفنــان ،فــإن مبتغــاه
ً
هــو أن يتواجــد يف مــكان يغــدو فيــه احلــوار ممكنــا .شــأنه شــأن
ً
ً
املعمــار الــذي يضــع مرشوعــا إنشــائيا يف موقــع بنــاء خــاوي،
ّ
ينــئ راكوفيــز رسدياتــه يف اخلــواء الــذي تخلفــه احلــرب والدمار.
ّ
ً
«ينبــي أل يكــون العــدو اخلفــ ّ
موجــودا» (The invisible
ي
 enemy should not exist) (2007مســتمر) هــو عمــلأقــرب لصــرورة إنتــاج ممتــد ،يتنــاول تدمــر ونهــب حــوايل
ً
 7,000قطعــة (بعضهــا ال يــزال مفقــودا) مــن املتحــف الوطــي
العــرايق يف بغــداد يف أعقــاب الغــزو األمــريك يف  .2003تــم
ّ
عبــوات أطعمــة مــن
إعــادة إنشــاء تلــك القطــع باســتخدام
الــرق األوســط والصحــف العربيــة ،عــى نحــو يســتلهم
«تجليــد» الكتــب ،وإن كان يســتعيض عــن الصفحــات
بمــواد رخيصــة متواضعــة .ترافــق كل قطعــة بطاقــة تعريــف،
ّ
مركبــة يحكيهــا علمــاء اآلثــار واملؤرخــون واجلنــود
تحــي قصــة
ً
ُ
األمريكيــون .تعــرض تلــك القطــع أحيانــا يف صناديــق عــرض
ً
مقفلــة ،وأحيانــا عــى طــاوالت طويلــة عــى نحو يحايك األســلوب
البابــي العتيــق ،والــذي يشــر إليــه عنــوان هــذه السلســلة مــن
ً
األشــغال ،ودائمــا مــا يرافقهــا رسد زمــاين ،يحــدد املراحــل الــي
مـ ّـرت بتاريخهــا« .لقــد كان هــذا أول األشــغال الــي أنجزتهــا بعد
انتقــايل إىل شــيكاغو مــن نيويــورك ،إذ تعاونــت مــع مجموعــة
مــن الفنانــن الشــباب مــن وســط أمــركا يف الفــرة مــن 2006

وحــى  .2007كان ثمــة حــرب ،شــعرنا بالعجــز أمامهــا ،إذ مل
يكــن بمقدورنــا إيقــاف عجلتهــا ،وكان لبــطء عمليــة صنــع هــذه
ً
األشــغال أن تفتــح مجــاال للحــوار ،ناقشــنا فيــه احلــرب .أشــعر
أن تلــك اللحظــة يف العــام  2007قــد غــدت اليــوم بعيــدة كل
ً
َ
البعــد ،حــى أنــه مــن العســر أن ّ
اختــرت فيهــا
أعينهــا حلظــة
ً
ّ
ّ
مركبــة ،قوامهــا الشــعور بالتــورط
اجلائشــة األمريكيــة مشــاعرا

يف اجلريمــة وبالعجــز أمــام مــا يمكــن عملــه ،إن كان ثمــة مــا

مــع التاريــخ .فبحســب بنيامــن ،ليــس الــرد إال تعبئــة فــراغ:
ً
«احلــي هــو دائمــا فــن تكــرار القصــص ،وهــذا الفــن يضيــع حــن

فإننــا مل نســتبدهلا باألصليــات ،بــل كان ثمــة نــوع مــن التعــايف
ً
واألمــل ،ال يلــي االعــراف ،أحيانــا ،بفشــلها يف التعويــض عمــا
ُ
فقــد 8».عمــل آخــر يتنــاول إعــادة اإلنشــاء ملــلء فــراغ مــا هــو

ال تعــود القصــص محفوظــة .يضيــع ألنــه ال يحــدث مزيــد مــن

يمكــن عملــه .وهكــذا ،حينمــا قمنــا بتصنيــع هــذه األشــياء،

النســج والغــزل بينمــا يســتمع املســتمعون .وبقــدر مــا يكــون
ً
ً
املســتمع ناســيا لنفســه ،يكــون وقــع مــا يســتمع إليــه عميقــا يف

«مــاذا يخلــف الغبــار» (،)What Dust Will Rise?) (2012
ُ
والــذي أنتــج لصــاحل «دوكومنتــا ( »)13يف العــام  ،2011وتنــاول
ّ
ضمتهــا مكتبــة كاســل ،وأحرقتهــا
مجموعــة مــن الكتــب الــي

ذاكرتــه .وعندمــا يــأرسه إيقــاع العمــل ،فإنــه يســتمع للحكايــات
ً
بالطريقــة الــي تجعلــه يســتعيد تمامــا موهبــة إعــادة حــي
القصــص .هــذه إذن طبيعــة الشــبكة الــي تتشـ ّ
ـك بهــا موهبــة
ً
ّ
احلــي .وهــذه يه الطريقــة الــي تنحــل بهــا اليــوم تمامــا ،بعــد

 )Forceيف  9أيلــول  .1941تــم نســخ الكتــب بحجــر الرتاڤرتــن
ُ
اجلــري املســتخرج مــن محاجــر باميــان يف أفغانســتان ،عــى

أن جــرى نســجها منــذ آالف الســنني ،يف ظــل أقــدم أشــكال
ّ
احلرفيــة».11

قنابــل القــوات اجلويــة امللكيــة الربيطانيــة (British Royal Air

مقربــة مــن تمثــايلّ بــوذا الذيــن نســفتهما قــوات طالبــان يف
العــام  .2001يرافــق التجهــز شــهادات تاريخيــة وبقايــا نــزك
ســقط فــوق ليبيــا منــذ  26مليــون ســنة ،وقــد ُض ّمــت كلهــا

تبــدو مقاربــة راكوفيــز ،يف الكثــر مــن أشــغاله ،انعكاســا
لتحليــات بنيامــن الــي يتنــاول فيهــا الوقائــع التاريخيــة مجزتئة.
ً
ففــي تجنبهــم أي نــوع مــن إعــادة إنشــاء الوقائــع حرفيــا ،أي

يف صنــدوق عــرض أشــبه بقصــة إثنوغرافيــة تجمــع بــن حــز

كيفيــة وقوعهــا ،يســتعني الفنانــون بالــرد الشــفهي ،كونــه
ً
ّ
اللحظــة الــي تســبق تحقــق أشــغاهلم شــكليا ،للــزج باملصائــر

تصــف كارواليــن كريســتوف-بكارغييف(Carolyn Christov-

الفرديــة ،مصائرهــم وغريهــم مــن املتورطــن ،إىل داخــل حــدث

 )Bakargievأشــغال راكوفيــز بأنهــا «مجــاز عــن كل مــا
ّ
ً
خفــ َ
ي ،وإن كان ال يقــل حقيقــة ،مــن التبــادالت اليوميــة،
ّ
ّ
وتفرقنــا يف تعدديتنــا ،وممــا تخلقــه
تجمعنــا
ومــن كيفيــة

فتيلــة مــن فتائلهــا.

الــرد اجلمــيّ ،ومراوحــة اخليــال والواقــع.

أنفاســنا مــن أنســاق احلركــة يف احلــز اجلمــايع ومــن خاللــه»9.
يف مقالــه الــذي يحمــل عنــوان «احلكــوايت :تأمــات يف أعمــال
نيكــوالي ليســكوف» (The Storyteller: Reflections on

 )the Work of Nikolai Leskovيســتعني والــر بنيامــن
( )Walter Benjaminبأعمــال كاتــب القــرن التاســع عــر
الــرويس بغيــة التشــديد عــى أهميــة احلــي والعــرض للفــارق مــا
بــن املعلومــة والــرد .إن هــذه التأمــات ذات أهميــة كبــرة
خاصــة يف يومنــا هــذا ويف عــر املعلومــات الرقميــة« .إن أشــد
ً
األشــياء تناقضــا ،وأكرثهــا غرابــةُ ،تــروى بوضــوح كامــل .أمــا
التداعيــات الســيكولوجية لألحــداث ال ُتفــرض عــى القــارئ.

جمــايعّ يقبــض عــى معــى الواقعــة بأرسهــا ،والكامــن يف كل
وهكــذا ،فــإن إعــادة اإلنشــاء عنــد راكوفيــز ليســت صــرورة
مدرســية ،تطيــع مبــدأ املوضوعيــة الــذي تســائله َه َ
ــرواي يف
مفهــوم «املعــارف املتموضعــة» الــذي صاغتــه ،وإنمــا القــدرة
عــى إنشــاء عــوامل ،وعــى طــرح إمكانــات جديــدة وأنســاق
لالتصــال ،وعــى خلــق روابــط ورسديــات بحســب قيمــة ذاتيــة
ً
عالئقيــة تتيــح لنــا جميعــا أن نعيــد نظــم الواقــع وإعــادة النظــر
ً
يف التاريــخ ،انطالقــا مــن قــوة إرادتنــا .يكشــف لنــا راكوفيــز ،عــر
ّ
تشــبثه بشــظايا احليــاة وحفظهــا مــن طيــات نســيان ذاكــرة
ً
غافلــة ،كيــف لنــا أن نعيــد نظــم أنفســنا أيضــا.

ّ
يفــر األشــياء بالطريقــة
ُتــرك هــذه التداعيــات للقــارئ لــي

الــي يفهمهــا .وبهــذا يصــل الــرد إىل مــدى تعجــز املعلومــات
عــن الوصــول إليــه »10.بإبــرازه أن الزمــن كمــا نعرفــه ،أي احلــارض،
تتخللــه أشــكال مــن الســلطة تعيــد صــوغ نفســها عــى نحــو
دوري ،يبلــور بنيامــن الذاكــرة باعتبارهــا قــوة ذاتيــة ،قــادرة عــى
التمخــض عــن تغيــر عــر إنشــاء عالقــة جدليــة مــع املــايض،

8

أ .داوين« ،من العدو اخلفي إىل مطبخ العدو :مايكل راكويزت يف حوار مع أنطوين داوين» ،نرشت يف «إبراز» ،لندن 29 ،أذار http://www.ibraaz. :2013
( 62/org/interviewsعوينت يف  4أذار .)2019

9

َ
ك .كريستوف-بكارغييف« ،كاروالين كريستوف-بكارغييف عن مايكل راكويزت» ،نرشت يف
«آرتفورم» ،العدد  ،43رقم  ،4كانون الثاين  ،2005ص.148 .

10

ڤ .بنيامني «احلكوايت :تأمالت يف أعمال نيكوالي ليسكوف» ،)1936( ،نرشت يف «فصول» ،العدد ( 90/89تعريب خريي دومة ،القاهرة.)2014 ،

11

املصدر السابق.

ً

اعنت بالعامل – 33
ِ

1

ظاهرة أنجلو-أمريكية بحتة ،واحتفلت بروح فن البوب عرب
مجموعة واسعة من احلركات غري الغربية مثل «تروبيكاليا»
الربازيلية ،و«سوتس-آرت» السوفيتية ،و« الواقعية اجلديدة»
ّ
القيمة
( )Nouveau Realismeيف فرنسا .وكما كتبت
الفنية فالفيا فريجريي ( )Flavia Frigeriيف املطبوعة
ُ
املصاحبة للمعرض الذي أقيم يف متحف «تايت»:
كان مــن اجلَــيّ ابتعــاد فنــاين البــوب حــول العــامل عــن مظاهــر
ِ
ً
الــراث الثقــايف األمريــي وهيئاتــه النقديــة ،فلــم يولــوا اهتمامــا
ً
كبــرا بإنجــازات فنــاين البــوب األمريكيــن مثــل آنــدي وارهــول
ورفاقــه .فقــد انهمــك أولئــك الفنانــون العامليــون يف توظيــف
فــن البــوب كأداة للتأمــل يف األحــداث اجلاريــة ،والتعبــر عــن
ً
قناعاتهــم االجتماعيــة والسياســية الــي غالبــا مــا اســتهدفت
ٌّ
الواليــات املتحــدة يف واقــع األمــر .وبذلــك ،كانــت كل مــن
الخفي موجوداً  – 2007 ،مستمر ،صورة للتركيب
أال يكون العدو
> ينبغي ّ
ّ
الفني ،مشاريع لومبارد – فريد في نيويورك .2007 ،مع التقدير للفنان
وجاليري جاين لومبارد في نيويورك .صورة :كريستيان أليكسا.

األحــداث التاريخيــة والسياســة والتغــرات املجتمعيــة يه
املوضوعــات اليوميــة لفــن البــوب العاملــي .ويف حــن أظهــرت
اللغــة املرئيــة ألعمــال البــوب العامليــة  -مــن ألــوان زاهيــة

ً

تلعب الثقافات الدارجة للطعام واألفالم واملوسيقى دورا
ً
ً
رئيسيا يف مرشوع مايكل راكوفيزت األوسع نطاقا الستكشاف
املواقف االجتماعية والسياسية النقدية ،حيث يعمل الفنان
ُ
ستقاة من ثقافة االستهالك
من خالل اعتماد مصادر ٍ م ِ
ووسائل اإلعالم اجلماهريية ( كاملجالت وأغلفة املواد
مشهد
الغذائية وأوراق الصحف) عىل إماطة اللثام عن
ٍ
ُم َع ّقد ومتشابك .كما تعكس ُم َ
قار َب ُته يف نواح عديدة منها
ٍ
ٍ
السرتاتيجيات فن البوب وخاصة مظاهره غري الغربية منها،
ً
واليت تم تسليط الضوء عليها مؤخرا يف معارض مثل
معرض «فن البوب الدويل»  Pop Art)(2015يف مركز ووكر
للفن ( )Walker Arts Centerيف مينيابوليس  ،ومعرض
ّ
«:تبن العامل لفن البوب»
( )The world Goes pop) (2015يف متحف «تيت
مودرن» ( )Tate Modernيف لندن .حيث َت َ
ح َّدت مثل هذه
املشاريع التقييمية املفاهيم السائدة حول فن البوب باعتباره

1

وتصويــرات جريئــة  -بعــض نقــاط التشــابه مــع التيــار الرئيــي
لفــن البــوب ،إال أن املواضيــع الــي تناولتهــا أعمــال الفــن البــوب
ُ
العامليــة مل َتكــن إال غايــة يف اإلبتعــاد عــن مواضيــع تيــار فــن
البــوب الســائد.

2

َ
ّ
َ
َ
واحت َض َنتهــا
ــام ّية،
اتســمت حركــة البــوب العامليــة باملس ِ
ٌّ
مجموعــة مــن الفنانــن املتنوعــن الذيــن انطلــق كل منهــم يف
تحــدي اهليــاكل األيديولوجيــة واملجتمعيــة عــى كافة املســتويات
املحليــة والوطنيــة والدوليــة .وهنــا ،يســى هــذا النــص إىل
تســليط الضــوء عــى أعمــال مايــكل راكوفيــز ودراســتها ضمــن
ســياق حركــة البــوب العامليــة ،واكتســاب فهــم أعمــق ألفــكاره
ٍ
مــن خــال مقارنــة بعــض مــن أعمالــه الرئيســية وأعمــال عــدد
ٍ
مــن الفنانــن البارزيــن خــال ذروة هــذه احلركــة الفنيــة يف حقبــة
الســتينيات مــن القــرن املنــرم.
جــاءت حركــة فــن البــوب بكافــة مظاهرهــا العامليــة كــرد فعــل
إزاء التطـ ّـور الرسيــع الــذي شــهده مجــال الوســائط املرئيــة الــي

تم استخدام عنوان بيان «أويفيند فلهسرتوم» املدرج ضمن مطبوعة «إعادة تعريف فن البوب» ،س .غابليك ،ج .راسل (محررون) ،تايمس وهادسون ،لندن،
 ،1969ص68 .

2

ف .فريجريي« ،عامل فن البوب» ( )1966يف ف .فيجريي وج .مورغان (محررون)« ،عامل فن البوب» ،دار تايت للنرش ،لندن ، 2015 ،ص43 .

غمــرت احلــز الثقــايف خــال حقبــة الســتينيات .وقــد أدرك

الســوفييت «فالديمــر تاتلــن» (( )Vladimir Tatlinشــكل
ُ .)2
ويخطــط راكوفيــز حــدود صــورة يوخنــا عــى صــورة

ألنظمــة التواصــل اجلماهرييــة اجلديــدة مثــل البــث واإلعالن ،إال

معروفــة لـ«رينغــو ســتار»( ، )Ringostarrعــازف طبــول فرقــة

أنــه مل يتــم حــى حقبــة الســتينيات الدمــج مــا بــن تلــك الوســائط

«البيتلــز» ()Beatlesالشــهرية (شــكل  ،)3والــي تــأيت موضوعــا

اخلطابيــة وبــن اجلماليــات الصارخــة لصناعــة اللغــة  ،وهــو مــا
ُ ُ
الق َيــم الربجوازيــة وتطويع لغة الزنعة
جــاء بهــدف تعطيــل نظــم ِ
ـات سياســية .وكان يف جوهــر عمليــة
االســتهالكية لتحقيــق غايـ ٍ
َت َب ّ
ــي الفنانــن احليــاة اليوميــة مفهــوم اســتقصائهم النقــدي
َ
َّ
َ
لألنظمــة الراســخة الــي َشــكلت الثقافــة املاديــة ،وهــو مــا ألقــت

ملجموعــة أخــرى مــن أعمــال الفنــان بعنــوان «االنفصــال»

الفنانــون منــذ عرشينيــات القــرن املــايض اإلمكانــات الكامنــة

عليــه الضــوء «جيســيكا مورغــان» ( )Jessica Morganيف
ِّ
«مقدمــة يف البــوب الســيايس» (Political Pop:
مقاهلــا
َ
ّ )An Introduction
وبينتــه كاتبــة« :كمــا نعلــم ،فــإن فــن
ً
ً
ُّ
ّ
البــوب قــد شــكل ردا حتميــا إزاء تدفــق وانتشــار صــور املنتجــات
ّ
(والــذي تــم بأســلوب مشــابه لتدفــق وانتشــار تلــك املنتجــات
ٍ
والســلع ذاتهــا) ،والــذي ّ
حوهلــا مــن انعــكاس للواقــع إىل
ٍ
ً
أليقونــات تــم ترمزيهــا مســبقا بواســطة وســائل
انعــكاس
ٍ
ََ
ُ
اإلعــام ».1انتفــع فنانــو البــوب مــن ذلــك العــامل الرتابطــي الــذي
ً
تــم تضمينــه مســبقا يف الرمــوز والصــور الــي عملــت وســائط
ّ
اإلعــام اجلماهرييــة عــى بثهــا .فعــى ســبيل املثــال ،اســتخدم
الفنــان األمريــي «آنــدي وارهــول» تقنيــة الطباعــة باســتخدام
ّ
الشاشــة احلريريــة لتصميــم أعمــال مثلــت العديــد مــن
النجــوم الســينمائيني وغريهــم مــن الشــخصيات االجتماعيــة
والثقافيــة ،وكان ذلــك باســتخدام صــور تــم احلصــول عليهــا
ٍ
مــن وســائل اإلعــام يف اعــراف ُمسـ َـبق باعتبــار أولئــك األفــراد
ٍ
كشــخصيات أيقونيــة .وعــى النقيــض مــن ذلــكُ ،ي َص ِّمــم
بورتريهــات
الفنــان اإلســباين «يوالليــا غــراو» ()Eulalia Grau
ٍ
ُم َم َ
نتجــة باســتخدام صــور فوتوغرافيــة مماثلــة النتقــاد تواطــؤ
ٍ
وســائل اإلعــام مــع `الوضــع الســيايس واالقتصــادي الراهــن
َ
خلدمــة مصــاحل املجتمــع األ َبــوي اجلائــر.
وبأســلوب ُمشــابه لغــراوس يســتحرض راكوفيــز لشــخصيات
ٍ
ـياقات جديــدة غــر
مــن الثقافــة الشــعبية ووضعهــا ضمــن سـ
ٍ

محتملــة بهــدف اســتجواب وإبــراز مجموعــة مــن القضايــا
ً
االجتماعيــة والسياســية ،تتجـ ّـى تلــك املصــادر امل ُ َ
شــفرة مســبقا
ً
ُ
رافــق تركيبــات
مــن خــال الرســومات الرسديــة الــي غالبــا مــا ت ِ
راكوفيــز الفنيــة .وهــو مــا يبــدو عــى ســبيل املثــال مــن خــال
ّ
تضمــن مرشوعــه امللحمــي «ينبــي أل يكــون العــدو اخلفــ ّ
ي
ً
موجــودا» )The Invisible Enemy Should Not Exist
ً
 - (2007مســتمر) رســما للدكتــور دوين جــورج يوخنــا،
املديــر العــام للمتحــف الوطــي العــرايق (شــكل  ،)1يف حــن
ُ
يبــدو يف تركيبــه الفــي اآلخــر « ال يحلــم الرجــل األبيــض »
ٌ
رســم للفنــان
()White man got no dreaming) (2008
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( .)The Breakup) (2010ويف العمــل اآلنــف الذكــر ،يبــدو
كمالكــم يقاتــل ُم َه ّرجــاً يف الســرك ،كمــا ُيقـ ّ
تاتلــن ُ
ـدم راكوفيــز
ٍ
َ َ
ً
ّ
بخــط اليــد تحــت كل صــورة نعلــم مــن خــال أحدهــا
تعليقــا
ً
أن يوخنــا كان عازفــا للطبــول يف فرقــة اســمها « ،»٪ 99وأن
ً
ً
تاتلــن كان مالكمــا ســابقا يف الســرك .ومــن اجلديــر بالذكــر
اســتحضار تلــك األعمــال لشــعور غريــب بارتباطهــا بصــور كامنــة
ٍ
ٍ
يف وعينــا الباطــن .إذ وعــى الرغــم مــن أن صــورة تاتلــن ال تبــدو
ّ
وكأنهــا ُمشـ َـتقة مــن صــورة أصليــة ،إال أن مظهرهــا يســتحرض
مجموعــة مــن التصاويــر الــي ارتبطــت يف وعينــا الباطــن بأشــهر
املالكمــن مثــل محمــد عــي (والــذي كان موضــوع إحــدى
أعمــال آنــدي وارهــول يف عــام  ،)1978أو مالكــم الــوزن
َ َّ
خلــده روبــرت دي
املتوســط األمريــي جيــك الموتــا والــذي
نــرو عــى الشاشــة يف عــام  1980يف فيلــم مــن إخــراج مارتــن
ٍ
سكورســزي عنوانــه «الثــور اهلائــج» .فيبــدو مــن خــال تلــك
األمثلــة مسـ َ
ـاهمة عمليــة إعــادة ُّ
تخيــل الشــخصيات الواقعيــة
شــخصيات شــبه خياليــة تتخطــى القــراءات
يف تحويلهــا إىل
ٍ
الفرديــة للزمــان واملــكان.

ُ ِّ
وتذك ُرنــا رســومات راكوفيــز الرسديــة الواســعة برشائــط
ذلــك
مصــورة ّ
َّ
تبناهــا فــن البــوب كذلــك
الكاريكاتــر ،ويه وســيلة

للكشــف عــن وجهــات نظــر شــخصية وإنســانية حــول مواقــف
ٍ
مثــل مناطــق الــراع (والــي غالبــاً مــا ُت ِّ
جردهــا وســائل
اإلعــام مــن منظورهــا الشــخيص) .وهنــا يحتفــي راكوفيــز
ّ
يصورهــا ويــروي قصصهــا ،وهــو مــا يؤثــر
بالشــخصيات الــي
بــدوره عــى تفســرنا للظــروف األوســع لنضاالتهــم ،ويشــر إىل
اكتســاب لفهــم حقيقــي ملــا هــو أبعــد مــن احلقائــق وحســب.
ٍ
ٍ
فعــى ســبيل املثــا لُ ،تــرز الرســومات الظاهــرة يف عمــل «ال
ِ
ُ
يحلــم الرجــل األبيــض» رشكاء راكوفيــز يف هــذا العمــل مــن
املقيمــن يف يح ّ
املربــع يف مدينــة ســيدين ،وهــو يح ٌّ مخصــص
للســكان األصليــن للبــاد ،إضافــة إىل رشكاء العمــل اآلخريــن
مــن مجموعــات ُ
الســكان األصليــن املدافعــة عــن حقــوق
ّ
ي موجــوداً
األرض .أمــا يف عمــل « ينبــي أل يكــون العــدو اخلفـ ّ
» ،فباإلمــكان ســماع أغنيــة الســبعينيات الشــهرية «دخــان عــى
املــاء» كخلفيـ ٍـة للرتكيــب الفــي ،وذلــك يف إشــارة إىل عــزف فرقــة
ً
«( »99٪الفرقــة الــي كان يوخنــا عضــوا فيهــا) ألغــان لفرقــة
ٍ
الــروك «ديــب ُ
بريبــرل» .وبذلــك ومــن خــال هــذا األســلوب،
يحيــك «راكوفيــز» وجــود يوخنــا الرمــزي إىل نســيج هــذا العمــل

ً
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ِ

كحــارس ( كمــا كان ،وكمــا هــو اآلن) لتلــك القطــع األثريــة
ٍ
القديمــة ذات األهميــة املحوريــة للمــروع.
َ ُّ
لقــد نشــأ فــن البــوب خــال فــرة ســاد فيهــا التقلــب عــى املنــاخ
االجتمــايع والســيايس العاملــي .فكانــت هنــاك حــركات احلقــوق
املدنيــة ،وحــركات النضــال ضــد االســتعمار ،وتداعيــات حــرب
فيتنــام ،إضافــة إىل بــزوغ عــدد مــن األنظمــة الديكتاتوريــة
وغريهــا مــن املســتجدات مثــل احلــرب البــاردة وســباق الفضــاء.
ً
فجــاء فــن البــوب العاملــي انعكاســا لتلــك البيئــة اجلديــدة يف
ّ
ّ
ـروف محــددة للغايــة شــكلتها احلقائــق
تنوعــه ونشــوئه نتيجــة لظـ ٍ
ً
املحليــة فضــا عــن تلــك الســياقات الوطنيــة والدوليــة .وكمــا
يشــر املـ ّ
ـؤرخ الفــي كوبينــا مــررس يف كتابــه «فــن البــوب والثقافة
العاميــة» ،فــإن هــذه احلركــة الفنيــة قــد ّ
كونــت يف الواقــع
ً
ً
مســاحة ومنصــة لألصــوات اخلارجــة عــن النمــط الســائد:
ِّ
«توضــح هــذه املنظــورات النقديــة اهلامــة كيفيــة عمــل

اســراتيجيات فــن البــوب عــى «منــح اإلذن» لوجهــات النظــر
ّ
وتجــزؤ مفاهيــم
املغايــرة الــي بــرزت نتيجــة لتقويــض املركزيــة
اإلجمــاع أحــادي الثقافــة خــال حقبــة الســتينيات ،وذلــك مــن
خــال استكشــاف العامــ ّ
فضــاء متشــابك تتناقــض
ي بمثابــة
ٍ
فيــه وجهــات النظــر الشــعبية والرســمية حــول العــامل باســتمرار،
2
وذلــك مــن خــال األنمــاط املتغـ ّـرة مــن الســلطة والتقويــض.
ويف هــذا الســياق ،يمكننــا وضــع ممارســات راكوفيــز الفنيــة
ضمــن ذات النهــج .إذ قــاد فــن البــوب العاملــي حركــة التعبــر
َْ
َ َ
ــذه للقــوى األيديولوجيــة الغربيــة،
الشــعبوي بالزتامــن مــع نب ِ
وكمــا ّ
يتضــح يف عمــل الفنــان الربازيــي «مارســيلو نيتــي»
( )Marcello Nitscheوعنوانــه «أريــدك» ()I Want You

( )(1966شــكل  .)4وهنــا يســتحوذ «نيتــي» عــى ملصــق
تجنيــد «العــم ســام» الشــهري الــذي تــم إصــداره عــام ،1917
ّ
املوجــه
والــذي تبــدو فيــه شــخصية «العــم ســام» بإصبعــه
نحــو القــارئ ،والــذي ّ
تبنــاه كذلــك فنــان البــوب األمريــي «روي

وقــت مبكــر مــن ذات العقــد مــن الزمــن.
ليشتنشــتاين» يف
ٍ
كمــا جــاءت إضافــة قطــرة دم يف عمــل «نيتــي»  -املصنــوع
مــن قمــاش محشــو ومرســوم عليــه  -كانتقــاد للمعــى األصــي
ٍ
ً
للصــورة ،واســتحضارا لإلمربياليــة الثقافيــة والسياســية الــي
مارســتها الواليــات املتحــدة يف الربازيــل.
َ ُّ
الت َملــك وإعــادة نــر أيقونــات فــن البــوب
أصبــح هــذا
إســراتيجية معهــودة ملجموعــة مــن املمارســن الدوليــن مثــل
َ
فنــاين ســوتس روســي املولِــد كومــار ( )Komarوميالميــد
تضم َنــت سلســلة أعمــال هذيــن الفنـ َ
ّ
ـان
( ،)Melamidحيــث
ً
ُ
وعنوانهــا «مــا بعــد الفــن» ( )4-Post Art 1973ن َ
ســخا مــن

بعــض مــن أشــهر أعمــال فــن البــوب وأكرثهــا أيقونيــة وبشــكل
ٍ
ٍ
تبــدو عليــه مظاهــر َ
الت َلــف والق َ
ــدم والــرر ،كان منهــا عمــل
ِ
وارهــول بعنــوان « 32علبــة حســاء كامبيــل» (Cambell’s 32
 )Soup Cans) (1962و«العلــم األمريــي» (American
ً
ّ
( )Flagشــكل  .)5ويف حــن ُي َركــز العمــل رســميا عــى
اإليديولوجيــة الســوفيتية َ
ومدعاهــا يف فشــل الرأســمالية

َ
الغربيــة ،فهــو ّ
الفنانــن «غــر
يوضــح يف الوقــت ذاتــه موقــف
ُ
املطابــق» للفكــرة الســوفييتية الســائدة آنــذاك ومفادهــا وجــوب
تقديــم الفــن لرؤيــة راقيــة عــن احليــاة الســوفيتية .وتجــدر

اإلشــارة هنــا إىل اتخــاذ الفنانــن ملواقــف مختلفــة تجــاه أيقونيــة
فــن البــوب ،وهــو مــا ّ
يتضــح يف مــروع راكوفيــز العمومــي
«االنفصــال» ( ،)2014-The Breakup) (10والــذي يجمــع
مــا بــن مجموعــة واســعة مــن الوســائط منهــا املجــات والصــور
واحلــوارات اإلذاعيــة ولقطــات األفالم والنصوص ،وذلك لرســم
َْ
ـك قصــة
صــورة عــن حقبــة الســتينيات الصاخبــة مــن خــال حبـ ِ
تشــكيل فرقــة البيتلــز ونجاحهــا وتفككهــا (ويه فرقــة راكوفيــز
املوســيقية املفضلــة) مــع الرصاعــات والتحالفــات الــي دارت
يف الــرق األوســط يف ذات الفــرة .وتشــمل تلــك األحــداث
االتحــاد قصــر األجــل بــن ســوريا ومــر (مــن عــام 1958

وحــى عــام  ،)1961وحــرب األيــام الســتة يف عــام  ،1967وغــزو
ســوريا لــأردن يف عــام  .1970ويذكــر راكوفيــز:
«لقــد ُق ُ
مــت بتكويــن سلســلة مــن الروايــات املتتاليــة حــول
صعــود وأفــول فرقــة «البيتلــز» ،مــع اإلشــارة الواضحــة إىل
ّ
اللحظــة الدقيقــة الــي حــل االنهيــار فيهــا محــل الغربــة والعزلــة
يف خضـ ّ
ـم املقابــات واملجامــات والربوفــات والرصاعــات .وهنــا
ً
جليــا تـ ُّ
يبــدو ّ
ـردد األصــداء االســتعارية بــن هــذا االنهيــار وبــن
انهيــار املفاوضــات السياســية بــن «إرسائيــل» وفلســطنيَ ،
وعـ ْ َ
ـر
ً
3
رشق أوســط كان يحلــم يومــا مــا بالوحــدة تحــت لــواء العروبــة.
ٍ
إشــارات مبــارشة إىل
األوجــه
متعــدد
املــروع
هــذا
يتضمــن
ٍ
عــدد مــن فنــاين البــوب الربيطانيــن ،حيــث صمــم ريتشــارد

هاميلتــون ( )Richard Hamiltonعــى ســبيل املثــال غــاف
«األلبــوم األبيــض» ( ،)The White Albumكمــا يظهــر الفنــان
ً
ُ َ ّ
شــكل جــزءا مــن ذلــك العمــل .أمــا غــاف ألبــوم
يف فيلــم ي
َ َ
«فرقــة مرقــص القلــوب الوحيــدة» لفرقــة ســارجنت بيــر ،فقــد
صممــه الفنــان بيــر بليــك بالتعــاون مــع جــان هــاورث ،وهــو مــا
يظهــر كذلــك يف الفيلــم إضافــة إىل عرضــه كعمــل فــي .وهنــا
يقــوم راكوفيــز بتوســيع احلشــود الظاهــرة يف كــوالج «بليــك»
امل ُ َ
فعــم باحليويــة مــن خــال إضافــة صــور متشــابكة لسياســيني
ً
ُ َ ّ
لروايــة حــول
شــكل ســوية
وفنانــن ومتظاهريــن وجنــود ت
ٍ
منطقــة الــرق األوســط .ومــن بــن هــؤالء الذيــن قــام
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راكوفيــز بإضافــة صورهــم هــم الرئيــس جمــال عبــد النــارص

نمــط ُم َع ّ
ــن مثــل مــا فعــل راكوفيــز ،عمــل «فلهســروم»
ٍ
( )Fahlstromمــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن الوســائط
ّ
تضمنــت الشــعر واملــرح والرســم
والتقنيــات الفنيــة الــي

امللــك فيصــل ،رجــل الدولــة الــرويس أليكــي كوســيجني ،أســر

والتلويــن واألفــام والنشــاطات وتصميــم الرســوم والرتكيبــات،

حــرب مــري ،نجــم موســيقى الــروك الفرنــي جــوين هاليــداي
ٍ
والــذي قــام بجولــة موســيقية يف الــرق األوســط يف أواخــر

إضافــة إىل وقــوع كافــة ممارســاته عــى أطــراف حــز فــن

(والــذي يظهــر إىل جانــب الفرقــة املوســيقية يف عمــل آخــر
كذلــك) ،يــارس عرفــات ،أنــور الســادات خــادم احلرمــن الرشيفني

الســتينيات (شــكل  )6إىل جانــب العديــد مــن اآلخريــن .كمــا
ً
ترتبــط يف هــذا العمــل الفــي أيضــا الدرامــا املتمثلــة يف عجــز
فرقــة البيتلــز املوســيقية عــن التوصــل إىل اتفــاق مــع الســياق
اجلغــرايف األوســع لالضطرابــات السياســية يف الــرق األوســط،
وذلــك مــن خــال مقارنــة تلــك االضطرابــات بحفلــة العــودة
ً
املزمعــة للفرقــة ،والــي كان مقــررا هلــا أن تكــون إمــا يف تونــس
ً
أو ليبيــا .كمــا يمكــن أيضــا ومــن خــال اســتخدام عدســة
ـبيه آخــر بــن «الغــزو
عمــل «أريــدك» للفنــان نيتــي إجــراء تشـ ٍ
ٌ
مصطلــح ِصيــغ لإلشــارة إىل الظاهــرة
الربيطــاين» (وهــو
الفـ َـرق
ـزو
ـ
غ
ـع
ـ
م
ـتينيات
ـ
الس
ـف
ـ
منتص
يف
ـت
الثقافيــة الــي حدثـ
ِ
املوســيقية الربيطانيــة ،وخاصــة البيتلــز ،لقائمــة أفضــل األغــاين

البــوب .وهــو مــا كتــب عنــه الفنــان األمريــي مايــك كيــي
ّ
«علــم األســطورة» (Myth
( )Mike Kellyيف نصــه الشــهري ِ
ً
ً
ً
ُ
 )Scienceقائــا« :اعتــر فلهســروم العبــا ثانويــا ضمــن درامــا
ِ
فــن البــوب ألنــه ســمح للـ«الســيايس» بالولــوج إىل عملــه نتيجــة
ً
الهتمامــه بقضايــا الــرد ،ونتيجــة لكــون عملــه مشــغوال
مــن الناحيــة التكوينيــة  ».بعــد أن أمــى الســنوات العــرة
1

األوىل مــن حياتــه يف الربازيــل ،ومــن ثــم إقامتــه يف الســويد
ً
ً
قبــل أن يســتقر يف نيويــورك ،كان فهلســروم مــدركا ومنتقــدا
للفجــوة بــن خطــاب الواليــات املتحــدة الــذي يتــم نــره مــن
خــال وســائل اإلعــام اجلماهرييــة وبــن التجــارب احلقيقيــة
لألفــراد يف دول مثــل الربازيــل خــال فــرة االنقــاب العســكري
ٍ
املدعــوم مــن قبــل الواليــات املتحــدة يف عــام  .1964ويــردد

حــول العــامل) وبــن اإلرث االســتعماري الربيطــاين يف الــرق
األوســط.

صــدى تجربـ ٍـة مماثلــة مــع راكوفيــز الــذي انتقــل أجــداده مــن

العــراق إىل جزيــرة لنــدن يف نيويــورك يف عــام  .1947وعــى

ومــن املثــر لالهتمــام يف هــذا الســياق إمكانيــة العثــور عــى

الرغــم مــن والدة ونشــوء الفنــان يف الواليــات املتحــدة ،إال
ٍّ
أن جــذور كل مــن إرثــه العــرايق وتراثــه اليهودي/العــريب كانــا

العــرض التوضييح/األدايئ «مســرة أمل-مــاو» (Mao-Hope

عاملــن محوريــن يف حياتــه الثقافيــة ،وهــو مــا وصلــه مــن

ســابقة ملثــل هــذا الدمــج مــا بــن الرمــوز والسياســيني يف
 )Marchللفنــان الســويدي-األمرييك أويفينــد فلهســروم
(شــكل  )7والــذي أقيــم يف عــام  1966يف نيويــورك .حيــث
ُ
ً
ّ
الفتــات عليهــا
تحمــل
مســرة
نظمــت إحــدى املجموعــات
ٍ
ِ
صــور املمثــل الكوميــدي األمريــي «بــوب هــوب» إىل جانــب

خــال الذكريــات والقصــص الــي تحملهــا عائلتــه واألطبــاق
الــي تفننــت يف طهيهــا.
ً
غالبــا مــا يتحــدث راكوفيــز عــن االنفصــال املوجــود بــن صــور
العــراق الــي تبثهــا الواليــات املتحــدة وبــن معرفتــه اخلاصــة

صــورة لـ«مــاو تــي تونــغ» ( ، )Mao Tse -Tungزعيــم احلــزب

بالبــاد .ويســتند يف ذلــك إىل أمثلــة منهــا تغطيــة شــبكة يس إن

الشــيويع الصيــي .وتــم تســجيل أجوبــة املــارة العابريــن هلــذه

إن الفضائيــة (شــكل  )8حلــرب اخلليــج يف عــام  1991بقيــادة

املســرة عــن ســؤال «هــل أنــت ســعيد؟» ،لتكشــف اإلجابــات

الواليــات املتحــدة (االســم الرمــزي :عاصفــة الصحــراء) .وقــد
ّ
ّ
شــكلت تلــك احلــرب املــرة األوىل الــي مكنــت فيهــا التقنيــات

احلقبــة الزمنيــة .كمــا يمكــن اعتبــار ذلــك األداء يف الوقــت
ُ
ذاتــه بمثابــة تعليــق عــى اإلبهــار املغــري لفــن البــوب الــذي بــدأ
ٍ
وكمحاولــة جلــذب انتبــاه النــاس
يف اهليمنــة عــى عــامل الفــن،
ٍ
ُّ
تبــدل صــور القــادة السياســيني ونجــوم الســينما
إىل قابليــة

احلديثــة جمهــور التلفــاز مــن مشــاهدة الصواريــخ الــي أطلقهــا
اجليــش مــن خــال البــث املبــارش عــر األقمار الصناعية ،وبشــكل
ً
مل يختلــف كثرياعــن مشــاهدة إحــدى لعبــات الفيديــو .إال أن
مــا غــاب عــن تلــك اللقطــات هــو التجربــة ّ
احليــة للمواطنــن

والتلفزيــون يف وســائل اإلعــام.

العراقيــن الذيــن رزحــوا تحــت وطء ذلــك الــزاع .وقــد تــم توزيــع

ومــع ُ
تزامــن نشــاطه يف ذات الفــرة الزمنيــة الــي ازدهــر فيهــا
ّ
فنانــو البــوب يف نيويــورك ،تبــى «فلهســروم» لغــة شــعبية

صــور مــن لقطــات تغطيــة شــبكة يس إن إن الفضائيــة للحــرب
ٍ
عــر العــامل ،لتتحــول بذلــك تلــك الصــور إىل إطــار مرجــي يحجــب

عــن مخــاوف ثقافيــة أوســع وشــواغل سياســية متعلقــة بتلــك

مــن فــن البــوب تبحــث يف القضايــا االقتصاديــة والسياســية
واالجتماعيــة واملعاين/الرمــوز الــي وضعهــا الغــرب (وخاصــة
ً
ً
الواليــات املتحــدة) وبــدأت يف االنتشــار عامليــا .فبــدال مــن تطويــر

1
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ً
يف ّ
طياتــه فهمــا أوســع لدولــة كاملــة وشــعبها ،وليقتــر بذلــك
ّ
العــراق عــى صورتــن مجازيتــن فقــط همــا النفــط واحلــرب.

(شــكل  )10للكــوارث االقتصاديــة فحســب ،بــل يه إشــارة
فيسـ ّ
أيضــاً إىل الكــوارث البيئيــة الــي تتبــع الــراعُ .
ـجل العمــل
االنخفــاض احلــاد يف أعــداد أشــجار النخيــل الــي كانــت ســمة

ويف اســتجابة هلــذا التجريــد املميــت ،وبأســلوب جــذري وحاســم،
ً
ّ
أنتــج راكوفيــز عــددا مــن األعمــال كان منهــا «ينبــي أل يكــون
ٌ
ً
العــدو اخلفــ ّ
مــروع
موجــودا» ( - 2007مســتمر) ،وهــو
ي

ســائدة يف املشــهد العــرايق ،والــذي جــاء نتيجــة للتفجــرات
ولتلـ ّـوث الرتبــة الناجــم عــن احلــروب .ويرمــز هــذا املنتــج الغــذايئ
ً
أيضــا  -عــن طريــق إنتاجــه ونقلــه إىل الواليــات املتحــدة  -إىل

متطــورٌ باســتمرار يشــتمل عــى عمليــات إعــادة تكويــن لعــدد
مــن القطــع األثريــة الــي ُنهبــت مــن متحــف بغــداد الوطــي يف

الرحلــة الــي قــام بهــا الالجئــون وقطعتهــا تلــك القطــع األثريــة
ُ
امل َه ّربــة .ويف حــن يتــم صنــع دبــس التمــر يف العــراق ،إال أنــه يتــم
ُ َّ ٌ
طمــس مصــدره :فهــو ُم َع َّل ٌ
وم َغلــف يف هولنــدا
ــب يف لبنــان

ـدد مــن
أعقــاب الغــزو األمريــي يف عــام  ، 2003إضافــة إىل عـ ٍ
غــرف قــر نمــرود الشــمايل الغــريب والثــور امل ُ َ
ج َّنــح مــن متحــف
ٌ
قطــع أثريــة عمــل تنظيــم «داعــش« عــى
املوصــل ،وكالهمــا

ليتــم اســترياده إىل الواليــات املتحــدة .وبذلــك يمكــن اعتبــار
ّ
ي موجـ ً
عمــل « ينبــي أل يكــون العــدو اخلفـ ّ
ـودا » كشــكل مــن
ٍ
أشــكال االحتجــاج الــذي يشــجع عــى فهــم أوســع آلثــار احلــرب.
ٍ
ٌ
ـروع ال يمكــن إتمامــه خــال حيــاة راكوفيــز
وبذلــك فهــو مـ

تدمريهمــا يف عــام  .2015وبالزتامــن مــع كتابــة هــذه األســطر،
يجلــس ثــور راكوفيــز امل ُ َ
ج َّنــح برأســه البــري عــى قمــة العمــود
الرابــع يف ميــدان «ترافلجــار» يف لنــدن .وتحــوي كافــة هــذه
ً
األعمــال الفنيــة رسدا ينقــل مجموعــة واســعة مــن احلــوادث
َّ
حلــت بتلــك األجســام احلقيقيــة كان منهــا األرضار الــي
الــي
َل َقــت بهــا نتيجــة للــراع ،ومفهــوم ُ
وجــوب تدمــر مثــل هــذه
ِ
ِ
األعمــال بالنســبة للبعــض ،إىل جانــب اختفائهــا النهــايئ نتيجــة
لرسقتهــا مــن قبــل علمــاء اآلثــار يف القــرن التاســع عرش أو نهبها
يف أعقــاب احلــرب .وهنــا قــام راكوفيــز إىل جانــب ثالثــن شــخصا

وحســب ،إال أن إرصار الفنــان عــى إجــراء البحــوث والتعــاون
ســي َ
َ
ضمن توثيــق
وإعــادة تكويــن القطــع األثريــة املفقــودة
ومشــاهدة القصــص املخفيــة الــي ال يعكســها تصويــر اإلعــام
الغــريب للوضــع الســيايس يف الــرق األوســط.
ً

مــن املتعاونــن معــه بإعــادة تكويــن تلــك األجســام باســتخدام
ً
عــدد مــن املــواد اليوميــة املرتبطــة باجلاليــة العربيــة املغرتبــة حاليا:
ً
«شــظايا مــن قابليــة التمثيــل الثقــايف يتــم توظيفهــا حاليــا إلبــراز
ً
مــا أصبــح اآلن غــر مرئيــا بكافــة نوايــاه وأغراضــه» ،2وذلــك

ويف إشــارة إىل التــداول العاملــي للبضائــع وفكــرة توظيــف
األغــراض الثقافيــة للحيــاة اليوميــة من قبــل فناين البوب ،كتب
واضــع النظريــات الربيطــاين وعضــو املجموعــة املســتقلة «جــون
مكهيــل» ( )John McHaleيف مقالــه «البانثيــون البالســتييك»
( )The Plastic Pantheonأن األطعمــة املعلبــة يه عامــل
تغيــر ثقــايف مهــم يماثــل أهميــة «الثقافــة» املعبــأة يف كتــاب أو
ٍ
مرسحيــة مــا .»4ومــن اجلديــر بالذكــر تشــارك راكوفيــز العديــد

يشــمل أغلفــة املــواد الغذائيــة ،وأوراق الصحــف العربيــة (الــي
ً
يتــم نرشهــا يف الواليــات املتحــدة حــرا) ،إضافــة إىل إعالنــات
القيــم الفـ ّ
ّ
ـي
ســائقي ســيارات األجــرة الســوريني .وكمــا يصفهــا
ّ
تشــوس مارتينــز( ،)Chus Martinezفهــي أغطيــة تمثــل
ُ
«جلــود هــذه األجســام» 3.أصبحــت القطــع األثريــة الــي أعيــد
ً
ً
ّ ً
تكوينهــا رقــا مكتوبــا زاهيــا (شــكل  )9يتوافــق مــع الطاقــة الــي
ُ
ّ
تبثهــا أغطيتهــا ،حيــث َتنقــل وتمــأ الثغــرات مــا بــن الغضــب

( كمــا وصفــه جــون مكهيــل) يعمــل عــى نــر وتقويــض

الــدويل حــول القطــع األثريــة املفقــودة وبــن الصمــت املزتامــن

جماليــات ثقافــة املســتهلك الغربيــة .ومــن خــال إدراج الزواليــة

حــول فقــدان العراقيــن حلياتهــم .وتشــر الروايــة الناجمــة

اليوميــة للمجتمعــات املهمشــة أو غــر املرئيــة ،يعلــن راكوفيــز

عــن ذلــك والــي تــم تكوينهــا مــن خــال فعــل اســتعادة تلــك

عــن وجــود تلــك املجتمعــات ضمــن أهــم تلــك املواقــف ،ويه
ً
تلــك الــي تتطلــب عنايــة وحلــوال عاجلــة.

األجســام (مــن خــال البحــث والتعــاون وإعــادة الصنــع) إىل

مــن فنــاين البــوب يف خلفيتــه التدريبيــة يف التصميــم .وقــد
اعــرف حــى بإخفــاء علبــة مــن حســاء «كامبيــل» بــن علــب
املكونــة للثــور امل ُ َ
ّ
ج ّنــح القابــع عــى العمــود
دبــس التمــر العــرايق
ـواد مثــل التغليــف العــرايق
الرابــع .ومــع ذلــك ،فــإن إدراجــه ملـ ٍ

للمــواد الغذائيــة ضمــن عملــه يف هــذا الــرح لفــن البــوب

فهــم أوســع للعــراق ،حيــث تعمــل أثريــات أعمــال راكوفيــز
ُّ
ّ
كبدائــل تـ ُـدل عــى الشــعب العــرايق وثقافتــه وأرضــه .وال تمثــل
ٍ
علــب دبــس التمــر العــرايق املســتخدمة يف تكويــن الثــور امل ُ َ
ج َّنــح

2

م .راكوفيزت ،ك .مارتينزي« ،محادثات آرت بازل :العرض األول  -مايكل راكوفيزت» 25 ،يونيو https://www.youtube.com/ ،2018
 ،watch?v+WNJA3jhsbMEتم احلصول عىل املصادر يف  27فرباير 2019
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س .غابليك ،ج .راسل ،.op.cit ،ص47 .

> اللحظات األخيرة ،2005 ،تفاصيل من الرسم ،قلم رصاص على ورق  61x110سم .مع التقدير للفنان.

ّ
«هديــر ّ
اجلرافــات يــأيت ليحتــل األنــن اخلافــت املتصاعــد مــن
حجــارة البنايــات بعــد نســفها بالديناميــت .تتهــاوى البنايــة ّ
كأنهــا
رجــل أصيــب برصاصــة يف عمــوده الفقــري ،تنحــي عــى نفســها
قبــل أن تســقط وســط دويّ
محــاط بالفــراغ ،ويــأيت طنــن
ٍ
ّ
ويغطــي الوجــوه واأليــدي ،واجلرافــة
الصمــت .الغبــار يرتفــع
تمتطــي الدمــار ،ويبــدأ أنــن األشــياء ويه تمــوت»...

1

يف ربيــع العــام  ،1972هدمــت مفرقعــات ُوضعــت بعنايــة
أوىل املربعــات الســكنية يف مــروع “برويت-إيغــو” (Pruitt-

 )Igoeاإلســكاين ،والــذي صممــه املعمــاري مينــورو ياماســايك
( .)Minoru Yamasakiوبحلــول العــام  ،1976كانــت
ًّ
ّ
ّ
املتوســع الثــاث والثالثــن قــد دكــت دكا.
مربعــات املــروع
ً
ً
انطلــق املــروع يف العــام  1954أيقونيــا زاخــرا بوعــود عيــش

ديمقراطــي مــورق مــرق ،وبحلــول أواخــر عقــد الســتينيات،
كان قــد نــال منــه اإلهمــال حــى اندمــج معمــاره مــع فضــاء
مدينــة مــزوري االجتمــايع والســيايس ،فغــدا غــر آهــل
ُ
للســكىنُ .نقلــت عمليــة هــدم املــروع  -ويه مــن أوىل
عمليــات هــدم العمــارة احلداثيــة – 2عــى التلفــاز عــى نحــو
ً
واســع ،فباتــت تعبــرا عــن «يــوم مــوت العمــارة احلديثــة.»3
ً
بعدهــا ،اسـ ُـتعمل الــركام أساســا ملــروع إســكان فاخــر يف يح
الدو يف مــزوري ،والــذي كان يومهــا مــن أرىق أحيــاء البــاد.
ّ ً
مقــدرا لســقوط مــروع آخــر
يف خريــف العــام  ،2001كان
ً
مــن مرشوعــات ياماســايك أن يصــر واحــدا مــن أكــر األحــداث
ً
تلفــزة يف األلفيــة عــى اإلطــاق .ففــي  11أيلــول ،2001
تســببت طائرتــا ركاب يف انهيــار بــريجّ مركــز التجــارة العاملــ ّ
ي،

1

ّ
«جرافات الذاكرة وأطالل املستقبل» ،نرشت يف ُمحلق جريدة النهار الثقايف األسبويع ،نيسان .1992
إ .خوري،

2

بروسپريو »Why the Pruitt-Igoe housing project failed« ،نرشت يف  The Economistبتاريخ  15ترشين األول https://www. :2011
why-the-pruitt-igoe-housing-project-failed/15/10/2011/economist.com/prospero
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تاريخ هبايئ – 39

وكــى الغبــار األبيــض نطــاق واســع مــن الرئــات والطرقــات
ُ
يعــر هــذا الغبــار والــركام ،بمــرور
واألشــجار والنوافــذ .ســوف
ً
الوقــت ،آالف األميــال رشقــا ،حيــث اندمــج وغبــار تماثيــل بــوذا
ّ
ّ
ّ
املتفتتــة وأهــداف الطائــرات املسـ ّـرة
املجنحــة
املتفجــرة والثــران
غــر املحـ ّ
ـددة.

إن الــرددات الزمكانيــة الناجمــة عــن هاتــن اللحظتــن
التاريخيتــن املتواشــجتني  -انهيــار مــروع «برويت-إيغــو»

ّ
الفنيــة.
وانهيــار الربجــن  -همــا قــوام ممارســة مايــكل
ّ
تجســدت اللحظــة األوىل يف عملــه “الزئــر الباهــت”
إذ

ّ
يعــر جلــد تلــك
التحــف املختفيــة مــن منظــور حيــاة املهجــر،
التحــف عــن اســتحالة العــود التاريــي والثقــايف.
ّ
عبــوة جبنــة بــوك
تتجــاوز ســرة األشــياء  -ســواء إن كانــت
بالســتيكية أو محفوظــات صناديــق عــرض املعهــد الــريق -
ّ
ّ
ـاد
محــددات حيــاة اإلنســان الزمنيــة واجلغرافيــة .إذ تمســها أيـ ٍ
عـ ّ
ـدة ،وتتــداول عليهــا الــدول .إن للبالســتيك عمــر طويــل ،حــى
أنــه قــد يبقــى بعــد زوال اإلنســانية ذاتهــا .إنهــا إذن شــواهد
ماديــة عــى مســتقبل نابــع مــن حلظتنــا الراهنــة ،تتيــح لفصائــل
ّ
تتعــرض هلــا
املســتقبل  -عــر صــرورات الفحــص ذاتهــا الــي
ّ
املتحفيــة عــى أيدينــا  -أن تســتنبط حقائــق
القطــع األثريــة

( ،)Dull Roar) (2005وهــو عبــارة عــن نصــب منفــوخ

وجودنــا وآثــاره .إن بمقدورنــا يف كل مرحلــة مــن مراحــل
ً
حيــاة تلــك التحــف املديــدة ،ابتـ ً
ـداء مــن صنعهــا ومــرورا بنبشــها
وأخــراً «تتحيفهــا» ،أن ّ
نطلــع عــى آثــار أكــر مــن وجــود واحــد،

السياســات النيوليرباليــة الرشســة يف شــى أنحــاء البســيطة.
أمــا اللحظــة الثانيــة ،والــي ّ
بــرت بعهــد جديــد مــن حــروب

ومــا ال يحــى مــن القــوى األيديولوجيــة ،وموجــات واســعة
ً
شــاهدة عــى مقيــاس يتجــاوز أي إنســان
مــن الــزوح ،تقــف

ّ
ّ
العتبــة
تعــن
للمــروع اإلســكاين املنحــوس ،إذ يه حلظــة

الفاصلــة بــن انهيــار دولــة رفاهيــة مــا بعــد احلــرب ،وصعــود

الطــرف الواحــد والعقوبــات والطائــرات املسـ ّـرة والدمــار الــذي
ّ
ال يبــدو لــه مــن آخــر ،فقــد أفــرزت العمــل «ينبــي أل يكــون
ً
العــدو اخلفــ ّ
موجــودا» (The invisible enemy should
ي

أو شــعب.

 .)not existيغــدو مــروع راكوفيــز ،يف نبشــه غبــار انهيــار
اخلطابــات الكــرى وركامــه ،بمثابــة اســتعادة وإعــادة إنشــاء
ً
ومصاحلــة يف آن معــا ،إذ تنتــج عنــه أنمــاط جديــدة لالنخــراط
مــع تواريــخ العنــف والقمــع ،والكشــف عنهــا.

ّ
ي موجـ ً
يعـ ّ
ـد العمــل «ينبــي أل يكــون العــدو اخلفـ ّ
ـودا» بمثابــة
صــرورة إنتــاج مســتمر ،إذ وصــل اليــوم إىل  700تحفــة
ُ
فقــدت مــن املتحــف الوطــي العــرايق يف بغــداد أو ُنهبــت منــه
أو ُد ّمــرت فيــه وغــره مــن املواقــع األثريــة منــذ العــام .2003

يســتعني العمــل بمراجــع قاعــدة معلومــات «كنــوز العــراق
املفقــودة» اخلاصــة باملعهــد الــريق يف جامعــة شــيكاغو والــي
تتجــاوز  7,000قطعــة ،وكــذا باملعلومــات الــواردة عــى موقــع
اإلنرتبــول ،ومــن ثــم يعيــد العمــل إنشــاء كل مــن تلــك التحــف
بمقيــاس  1:1ببقايــا علــب األطعمــة  -كجبنــة كريــم پــوك أو
شــاي الــوزة  -املتداولــة بــن عــرب املهجــر يف أمريــكا ،فيمــزج آثــار
ّ ً
ّ
املصنعــة محليــا
األحيــاء بأشــكال املــوىت .يف محاكاتهــا لألطعمــة
يف العــراق وســوريا ولبنــانّ ،
تؤمــن تلــك العالمــات التجاريــة
احتياجــات اســتهالك مجتمعــات املهجــر املشــتاق لطعــم
ً
الوطــن ،وإن كانــت ال ترتقــي أبــدا ملرتبــة الطهــو األصــي .ال تشــر
تلــك العالمــات التجاريــة إىل وجــود جماعــات عــرب املهجــر يف

> المشهد الثقافي و بقايا أثرية لوادي باميان.2005 ،
اليونسكو ،صورة :جراسيا جونزالس بريجاس.

ّ
ّ
يتكــون منهــا «ينبــي أل يكــون العــدو اخلفــ ّ
ي
إن القطــع الــي
موجـ ً
ـودا» ،واملعروضــة عــى نحــو متحف ـ ّ
ي يســتعني ببطاقــات
التعريــف الــي تضــم معلومــات حــول منشــأ كل منهــا ،تتخــذ

الواليــات املتحــدة وغريهــا فحســب ،وإنمــا إيل اقتصــاد املهجــر
ً
وإىل الرغبــة يف مــا هــو أصــي ،ســواء إن كان موطنــا أو صحــن

هلــا مكانــة التحــف املعــارصة الــي ،مــى تــم تناوهلــا بالــدرس ،قــد
ّ
تســلط دائــرة الضــوء عــى ســاحة احلــرب الراهنــة يف العــراق .ويف

لبنــة .وهكــذا ،وبموجــب إضفــاء ســمة املاديــة عــى أشــكال

الوقــت ذاتــه ،ترمــز ألجســاد بــر ماتــوا أو اختفــوا ،إذ تصــوغ

ً
«حشــدا مــن األجســاد واألصــوات والشــهود» 4يأمــل الفنــان

ً
إليهــا ممكنــا ،وال ســيما مــن ســوريا والعــراق .يغــوص عمــل

يف أن يزيــح النقــاب عــن تعــدد احليــوات الــي تعايشــت وتجــاورت

راكوفيــز يف أعمــاق فــوىض االســرداد وتعقيــده ،ويف الرغبــة

حــول تلــك القطــع ،إىل جانــب إبــراز مــا تطلــق عليــه جوديــث بتلــر
ّ
تهــئ ردات أفعالنــا الوجدانيــة
اســم «األطــر التأويليــة» والــي

الــي تحــدو إعــادة بنــاء اإلرث املــادي ،والــذي ينظــر إليــه باعتبــاره
محاولــة بائســة إلعــادة بنــاء التاريــخ .إن مــا يغــدو عــى املحـ ّ
ـك

مــن املــوت ،أو بعبــارة أخــرى الســبل الــي تحـ ّ
ـدد بموجبهــا ُبــى
ً
ّ
5
الســلطة أية حيوات تســتحق «احلداد» علنا ،وأيها ال تســتحقه.
ُ
َّ
فبحســب مــا جــاء يف مؤلفهــا «أ ُطــر احلــرب» (Frames of
ّ
يتوجــب
 ،)Warفــإن ضمــان موافقــة ضمنيــة عــى احلــرب،
عــى الســلطات املهيمنــة أن تــزع صفــة اإلنســانية عــن أعدائهــا،
ً
ومــن ثــم يغــدو مــوت العــدو حدثــا ال يســتحق احلــداد العلــي.
فاحلــداد عــى حيــاة يعــي أن نــرى أنفســنا فيهــا ،حــن نــدرك
تشــابك تلــك احليــاة مــع حياتنــا .وهكــذا ،فــإن إخفــاء العــدو
وتغفيلــه هــو أســاس احلــرب .يســى راكوفيــز مــن خــال وضــع
تلــك احليــوات عــى مــرأى مــن األعــن بموجــب الكشــف عــن
«العــدو» ،إىل تحويــل مســار اخلطــاب املحيــط بحــرب العــراق،
وبعنــف الواليــات املتحــدة اإلمربيــايل بصفــة عامــة.

يف جدليــة ُنســخ ُتحــف العــراق املفقــودة ثالثيــة األبعــاد النظيفــة،
ُ
ونســخ راكوفيــز امللموســة ،ليــس هــو إعــادة العنــر البــري

ً
بــدال عــن اآليل ،وإنمــا هــو الكشــف عــن ســرة الــيء يف
ُ ّ
حــد ذاتــه .هــو يذكرنــا بــأن مــا ضــاع ليــس هــو شــكل الــيء
ّ
ماديتــه نفســها ،والــي تضــم التحفــة،
املــاديّ فحســب ،وإنمــا
يف كنفهــا ،كل بياناتهــا .حينمــا نفقــد هــذه القطــع ،فإننــا ال
ً
نفقــد الــيء فحســب ،وإنمــا أيضــا ســرة كل احليــوات الــي
ّ
احتكــت بــه ،والــي اســتقر غبارهــا عــى ســطحه .وعــى ذلــك،
ً
فــا ينبــي النظــر إىل عمــل راكوفيــز باعتبــاره ردا لإلنســانية إىل
الرقمـ ّ
ي ،وإنمــا هــو الــرد للــيء ماديتــه ،واالعــراف بــأن ماديــة
ّ
الــيء يه مــا تمكــن لــه الشــهادة عــى ويــات احلــرب ،ال عــى
ً
مشــهدية العنــف الــذي يقتــل فــردا أو أكــر ،وإنمــا عــى صدمــة
ً
نفســية بطيئــة ومســتمرة ،يعــاين منهــا يوميــا كل مــن تمســه
حلقــة احلــرب يف ّاتســاعها املطــرد.

إن مــن أبــرز مقومــات ممارســة راكوفيــز الفنيــة ،يه قــدرة
ً
أعمالــه عــى التجــاوب مــع عــامل الفــن وخارجــه أيضــا .إذ
ال تكتفــي األشــكال واملواقــف الــي يصنعهــا باإلشــارة إىل
أمكنــة وتواريــخ بعينهــا ،وإنمــا تــؤيت مفعوهلــا يف تلــك األمكنــة
والقــوى الفاعلــة فيهــا .ولقــد تبلــورت تبعــات ممارســته
املتنوعــة عــى العــامل الواقــي يف ختــام مرشوعــه «غنائــم»
ً
( )Spoils) (2011الــذي يبــدو بســيطا للوهلــة األوىل ،بــل
ً
ً
يــكاد أن يكــون مرشوعــا ســاخرا ،وإن نجمــت عنــه عواقــب

المزين الذهب
> صورة لص من العراق يقوم بسرقة أكوام من الخرف الصيني
ّ
من قبة قصر السالم الرئاسي في بغداد لصدام حسين ،بعد انفجارها بالقنابل،
في يوم األحد 13 ،أبريل  .2003مع سقوط بغداد ،انتهز اللصوص انعدام
القانون وقاموا بسرقة رموز نظام صدام حسين .مع التقدير للفنان.
صورة :ديفيد جوتنفيلدر

يف الوقــت الــذي تشــر فيــه هــذه القطــع بالبنــان إىل ويــات
ً
احلــرب ،فإنهــا تحيلنــا أيضــا إىل تاريــخ مديــد مــن النهــب
يتصــل مبــارشة بمتاحــف أوروبــا وأمــركاّ .
والســلبّ ،
تتصــل
ً
تلــك القطــع أيضــا بالرغبــة يف االســتحواذ والــي تقبــع اليــوم
يف عــدد كبــر مــن املرشوعــات األخــرة ،والــي تســى لصنــع
ّ
ُنســخ ثالثيــة األبعــاد تمثــل مواقــع زالــت أو مل يعــد الوصــول

4

غري متوقعة.
ُ
أنتــج هــذا العمــل بتكليــف مــن «كرياتيــف تايــم» (Creative
 ،)Timeوهــو جــزء مــن مــروع أوســع يصــل بــن فنانــن
ومطاعــم فاخــرة يف نيويــورك ،بغــرض التعاون يف تجربة عشــاء.
وهكــذا ،صنــع راكوفيــز بالتعــاون مــع الطــايه كيفــن الســكو
ً
مــن مطعــم «بــارك أفينيــو أوتــوم» صحنــا مــن حلــم الغــزال
ُ
مــع دبــس التمــر العــرايق والطحينــة (دبــس ورايش) .قدمــت
هــذه الوصفــة عــى صحــون ُنهبــت مــن قصــور صــدام حســن،

ً
بمــا يف ذلــك صحــون «ويدجــوود» الــي كانــت قــد نهبــت أصــا
مــن قــر امللــك فيصــل الثــاين بعــد إعدامــه يف العــام .1958

قــام راكوفيــز بــراء هــذه الصحــون عــى موقــع إي-بــاي مــن
جنــدي يف اللــواء األول ،الفرقــة الرابعــة مشــاة ،ويه الوحــدة

ز .كاهيل « »Michael Rakowitzنرشت يف مجلة  ،Artforumنيويورك ،بتاريخ  18آب https://www.artforum.com/interviews/michael- :2015
( rakowitz-speaks-about-his-work-for-the-istanbul-biennial-54249عوينت يف  4أذار )2019

5

ج .بتلر »Precariousness and Grievability« ،نرشت يف مدونة  ،Versobooks Blogلندن ،بتاريخ  16ترشين الثاين https://www. :2015
( versobooks.com/blogs/2339-judith-butler-precariousness-and-grievability-when-is-life-grievableعوينت يف  27أذار )2019
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الــي ألقــت القبــض عــى صــدام حســن ،ومــن أحــد الالجئــن

مــن اجلــص أو مجســمات نذريــة .ومــن ثــم ،فإنــه ينجــح يف
ً
اســرداد راديكاليــة ممارســة جماليــة شــكالنية ،باعتبارهــا فعــا
ً
ً
قــادرا عــى إنتــاج حججــا تناقــض التأريــخ واملحــو املســموح بــه

أحــد حلساســية قيمتهــا املتحفيــة.

مــن ِقبــل الدولــة ،وتتداخــل معــه .منهجــه يف ذلــك ليــس عــزل

العراقيــن يف الواليــات املتحــدة .تــم رشاء الصحــون وشــحنها
مــن العــراق بالربيــد العســكري العــادي ،مــن دون أن يلتفــت
ً
ّ
قبــل انتهــاء املــروع بوقــت قصــر ،تلقــى املطعــم خطابــا للكــف
عــن العمــل مــن ِقبــل وزارة الدولــة األمريكيــة ومــن ممثــل
العــراق يف األمــم املتحــدة ،جــاء يف ّ
نصــه أن الصحــون تحــف
وطنيــة عراقيــة قــد تــم احلصــول عليهــا بطريقــة غــر رشعيــة.
ّ
باختصــار ،تــم التحفــظ عليهــا مــن املطعــم ونقلهــا إىل ممثــل
العــراق يف األمــم املتحــدة ،حيــث تــم «إعادتهــا» بحضــور
راكوفيــز ،الــذي قــام بتوثيــق عمليــة االســرداد .قيــل وقتهــا أنــه
مــن املخطــط عــرض الصحــون يف قصــور صــدام بعــد تحويلهــا
إىل متاحــف .وهكــذا ،فــإن زج الصحــون يف منظومــة التقييــم
اخلاصــة بعــامل الفــن ،كجــزء مــن مداخلــة راكوفيــز الطهويــة
والتغطيــة اإلعالميــة الــي تلــت تلــك احلادثــة ،قــد أســهم يف
«اكتشــاف» الصحــون وارتفــاع األصــوات الــي تنــادي بإعادتهــا
إىل موطنهــا باعتبارهــا تحفــاً ّ
فنيــة.

> غنائم ،مطعم أوتم في حديقة بارك آفينيو ،نيويورك ،سبتمبر  ،2011أداء
مطبخي ،مع التقدير لكرييتف تايم ،نيويورك .صورة :كريستوفر كيسوك

«غنائــم» يه مداخلــة تخــرق ثقافــة احلــرب املاديــة ،تكشــف عــن
ً
شــبكة الالعبــن الــي قــد تتــداول قطعــا كشــف عنهــا الــراع.
ً
ّ
للرتبــح اقتصاديــا ممــا نهبــه ،والدولــة العراقيــة
فاجلنــدي يســى
تســى حلفــظ القيمــة التاريخيــة هلــذه القطعــة ،أمــا الفنــان
ً
ً
ً
ّ
فنيتــه يه أن يجــد فيهــا عرضــا أدائيــا يــكاد يكــون روحانيــا .إنــه
ّ
يريــد للقطــع يف حــد ذاتهــا أن تغــدو قــوى فاعلــة تؤثــر عــى مــن
ً
يأكلــون منهــا ،فتضــع أمــام أنوفهــم حربــا مل يعــد يجــوز هلــم
إنكارهــا.
بالنســبة لراكوفيــز ،فــإن القطــع املاديــة الــي ينتجهــا أو
ّ
ّ
مجــرد
يتحصــل عليهــا أو يعيــد تدويرهــا أو يصوغهــا ليســت
ّ
تمثيــات رمزيــة تعــر عــن حقائــق تتواجــد خارجهــا ،وإنمــا
يه يف حــد ذاتهــا حقيقــة ،ســواء إن كانــت بنايــة أو إفريــز

املــادة عــن املفهــوم ،أو اهليئــة عــن الشــكل ،أو الفاعــل عــن
املفعــول بــه ،وإنمــا هــو طــي تلــك النقائــض ومزجهــا .ومــن
ثــم ،تتمخــض تلــك األشــغال عــن ّ
تكتــات ،وتصــوغ صــات غــر

املخفيــة أن ّ
ّ
تتخــذ هلــا،
متوقعــة ،وتدغــم صــات تتيــح للرسديــات
ّ ً
ً
حرفيــا ،شــكال.

عزيزي مايك،
ً
ً
ـت مـ ّ
لقــد طلبـ َ
ـي أن أكتــب لــك رســالة بــدال مــن صياغــة مقــال
ٍ
هلــذا الكتــاب .هنالــك الكثــر الــذي أود إخبــارك بــه وطلبــه منــك،

ً

تعريفــه أيضــا بمــا قــد فشــل يف تحقيقــه .لقــد لعــب الفــن
ً
ً
عــر التاريــخ دورا أساســيا يف النشــاطات االجتماعيــة للشــفاء
ً
قــوة حاســمة يف تلــك النشــاطات .و
والتعــايف ،وكان اخليــال

إال .

ً
أوال عــن ماهيــة ذلــك الــيء الــذي ُي َ
ح ِّ
ــرك
أود ان أســالك
ً
َّ
َ
الشــخص منــا ليــود أن ليصبــح فنانــا اليــوم؟ ومــا هــو نشــاط

قــد فشــل الفــن يف لعــب هــذا الــدور يف بعــض األحيــان ،إال أن
ً
جمــال وجوهــر وجــوده ُ
يكمــن أيضــا يف تلــك املحاولــة اخلياليــة .

ُ
ّ
مقومــات الفــن ّ
اجليــد،
أنــت تتســاءل يف بعــض األحيــان عــن
ً
ً
ّ
وعمــا إذا كانــت أعمالــك ُتمثــل فنــا جيــدا .أنــت تقــوم بإنجــاز

الفنــان؟
يميــل الفنانــون إىل امتــاك العديــد مــن اخلاليــا العصبيــة
ً
املرآتيــة .فغالبــا مــا يمتلــك الفنانــون القــدرة عىل وضع أنفســهم

األشــياء بأســلوب َع َمــي وبراغمــايت ،ومــع ذلــك فأنــت ُت َ
شــكِّ ُ
ك

يف محــل اآلخريــن واإلحســاس بالعــامل مــن وجهــة نظــر األفــراد

بأعمالــك باســتمرار .أنــت تهتــم بالنــاس وحياتهــم املاديــة
َ
بنيهــا معهــم ،لكنــك
والروحيــة ،وباملســاحات واملــائج الــي ت ِ
تتســاءل عمــا إذا كانــت النوايــا احلســنة كافيــة .أنــت ترغــب
ً
باحلمايــة واإلنقــاذ واإلصــاحّ ،
ـائال ّ
عمــا
لكنــك تجــد نفســك متسـ

واألمكنــة الذيــن يتعاملــون معهــا واملــواد الــي يســتخدمونها
(مــا الــذي يشــعر بــه احلجــر أو اللعبــة أو املنحوتــة أو الشــجرة؟).
ً
غالبــا مــا يقــوم الفنانــون بتدريــب مهــارة التعاطــف أو التقمــص
العاطفــي (ّ )einfühlung
ليتحــدوا يف كيــان واحــد مــع
ٍ
موضوعاتهــم.

إذا كانــت الروابــط الــي تقــوم بهــا مثــرة لالهتمــام بمــا فيــه
ّ ً
ّ
وعمــا إذا كان أســلوب رواياتــك للقصــص مشــوقا
الكفايــة،
ً
ً
أو شــاعريا بمــا فيــه الكفايــة أيضــا .شــكوكك عميقــة اجلــذور

نحــن نعيــش اآلن يف عــامل يمتــاز بالتجــارب الرقميــة غــر
ٍ
املتجســدة؛ وبزتايــد التواصــل عــى اهلواتــف الصغــرة املحمولــة
فجــوة متســارع النمــو بــن عــدد ضئيــل
باليــد؛ ويف ضمــن
ٍ
ٍ
مــن األفــراد ُم َ
مزتايــد مــن الفقــراء
عــدد
فعمــي الــراء وبــن
ٍ
ٍ

البائســن ،يعيشــون عــى كوكــب وســخ وغــر مالئــم بيئيــا
ٍ
أكــر مــن أي وقــت مــى ،باحلــروب والسياســات القمعيــة
ً
واهلجــرات القرسيــة ،فضــا عــن ضيــاع تراثــه الثقــايف املــادي وغري
املــادي والعديــد مــن ح َرفــه اليدويــة .وقــد ّ
تبــى العديــد مــن
ِ
األفــراد خــال الســتينيات والســبعينيات السياســة الناشــطة
ً
يف محاولـ ٍـة لتغيــر العــامل .وعــى مــدار الثالثــن عامــا املاضيــة،
ـدف
انضــم بعضهــم  -مثلــك أنــت  -إىل صفــوف قــوى الفــن بهـ ٍ
عمــي هــو تحســن األوضــاع الراهنــة ،وتحقيــق النتائــج املرجـ ّـوة

بالزتامــن مــع انهمــاكك يف عمليــات اإلصــاح والرتــق ،ومــع
ً

مــن حيــث التغيــر االجتمــايع (وهــذا يعــي مــن نــواح عديــدة
ٍ
ـرة
عودتنــا إىل الشــعور بأهميــة الفــن الريــادي ،والرجــوع إىل فـ ٍ
ســابقة للفــن كانــت فيهــا عنــارص الزخرفــة والفائــدة
حضاريــة
ٍ
ً
ً
ً
ً
َّ
ُ
واجلماليــة عنــرا واحــدا متحــدا .عندمــا كان التمثــال مرتبطــا
ً
بكنيســة أو بمعبــد يأويــك مــن األمطــار ،وكانــت اآلنيــة تذكــرا
برحــم األنــى باإلضافــة إىل كونهــا أداة َ
ُ
شــارك الطعــام).
لت
ُ
ُي َعـ َّـرف الفــن بمــا هــو عليــه بقــدر مــا ليــس هــو عليــه؛ بمــا يفعلــه
ِ
أو يســتطيع فعلــه ،وبمــا ال يفعلــه وال يســتطيع فعلــه؛ ويتــم

عــدم رغبتــك يف إخفــاء وتجاهــل اجلــروح االجتماعيــة والتاريخيــة
والنفســية واجلســدية الــي تدفعــك لصنــع الفــن والقيــام بهــذا
اإلصــاح .إن هــذا الشــك يف الــذات هــو مــا ُيبقــي العمليــة

ِّ
ّ
وهشــة ومبهمــة بدرجــة ُت َمكنهــا برمتهــا مــن
الفنيــة مفتوحــة
أن تتســم بالتواضــع دون التقليــل مــن شــأنها ،واألخالقيــة دون
االعتــداد بهــا .وبالتــايل ،فــإن كل يشء عــى مــا يــرام ،وليــس
هنــاك مــا يدعــو للقلــق.

ً
إن مجلــد مارســيل بروســت األخري”بحثــا عــن الزمــن الضائــع”
( ،)A la recherche du temps perduاملكتــوب خــال

األعــوام  1906و  ،1922وهــو “الوقــت املســتعاد” (Le
 ) temps retrouvéينتهــي بمالحظــة مــن بروســت َت ُن ّ
ــص

عــى أنــه إذا كان لديــه الوقــت الــكايف إلنهــاء هــذا وهــو مــا مل
يتمتــع بــه ،فــإن كان ســيكتب عــن واقعــة مفادهــا أنــه وبالرغــم
مــن عيشــنا يف مســاحة صغــرة ُم ّ
رتاصــة الكثافــة ،إال أنــه إذا
كان باســتطعنا إدراك فكــرة أننــا مصنوعــن مــن مجموعــة مــن
األوقــات البعيــدة املزتامنــة الــي تلمــس بعضهــا البعــض يف آن
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واحــد ،يمكننــا عندهــا مــن رؤيــة أننــا نســبح يف أعمــاق مــكان
ٍ
ليــس لــه نهايــة.
َ
َّ
أتصــو َ
ّ
ّ
للتعــرف
رك صبيــا صغــرا يتــم اصطحابــه إىل املتاحــف
عــى احلضــارات املاضيــة مــن خــال اآلثــار امللموســة لثقافاتهــم،
ّ
ـرة طويلــة
يف حــن تحولــت شــعوب تلــك العــوامل املاضيــة منــذ فـ ٍ
إىل غبــار.
إن ممارساتك الفنية تنتمي إىل حقبة ما بعد املتاحف.
تتحــول “األشــياء” يف أعمالــك الفنيــة – أي األغــراض العامــة

ّ
يف العــامل – إىل “أجســام” ،أو إىل أغــراض
محــددة يف العــامل.1
ٍ ً
وبمعــى آخــر ،تصبــح “األشــياء” “أجســاما” عنــد تضمينهــا
ّ
ـات زاخــرة
للمعــاين الــي يربطهــا النــاس بهــا؛ فتتحــول إىل موروثـ ٍ
بالذكريــات ،وإىل أشــياء ســاحرةّ 2
نوجــه بفضلهــا حياتنــا بشــكل
ٍ

رمــزي وتجريــي يف الوقــت ذاتــه .وتــأيت األشــياء يف أعمالــك
ً
غالبــا يف هيئــة معطوبــة أو مكســورة أو مرسوقــة أو محروقــة،
ً
ً
ّ
معرضــة للخطــر .ويبــدو يل أن
وقــد تكــون أحيانــا أجســاما
ُ
هدفــك هــو إيجــاد ُطــرق إلبــراز وإنعــاش املعــاين امل َض ّمنــة لتلــك
ٍ
األجســام ،كمــا يبــدو يف اقرتاحــك عــدم إمكانيــة ذلــك إال إذا
َ َ
منطلــق روحــاين،
قمنــا بالعمــل والتعــاون مــع اآلخريــن .ومــن
ٍ
ّ
تتمتــع األجســام باالســتقاللية والقــدرة عــى مخاطبتنــا كمــرآة
ألرواحنــا .إال أنهــا تقــوم بذلــك بأســلوب شــعائري ومــن خــال
ٍ
ً
ـرد بتاتــا.
الروابــط البرشيــة دون أن يتــم ذلــك بشـ
ـكل منفـ ٍ
ٍ
ً
َ َّ
احلـ َـرف واألعمــال الــي تقــوم بإنتاجهــا قصصــا عديــدة،
تتضمــن ِ
ً
ً َ
شــطا يف تحويــل
كمــا أن هلــا القــدرة عــى أن تكــون عامــا ن ِ
حيــاة األفــراد .فهــي مفعمــة بالســحر ،وهلــا القــدرة الكامنــة
ّ
التحــول.
عــى إنجــاز
ومــن خــال ارتباطاتنــا بهــذه األجســام ،نــرى ظهــور بعــض
ً
األنمــاط والــي تحمــل يف ّ
حســا مــن ُ
طياتهــا ّ
الســلوان يف هيئــة
نظــام َف َلــي ُم َت َ
خ َّيــل .ومــع بعــض مــن الفكاهــة ،يبــدو ذلــك
ِ
ٍ
ـام َبعيـ َ
النظـ ُ
ـد املنــال يف بعــض األحيــان ،حيــث يتــم مــن خاللــه
ـزات خياليـ ٍـة يف
تكويــن روابــط بعيــدة االحتمــال عــن طريــق قفـ ٍ
ٌ
الزمــان واملــكان ترتبـ ُ
ـط فيهــا عــى ســبيل املثــال أعمــال من حقبة
“اآلرت نوفــو”  ،والــي صاغهــا احلرفيــون األرمــن يف إســطنبول
خــال اإلمرباطوريــة العثمانيــة ،بعظــام الــكالب الضالــة الــي تــم
إبادتهــا يف جزيــرة «ســيفريادا» يف مضيــق البوســفور ،وذلــك يف
تصـ ُّـو ًر ُمسـ َـبق لإلبــادة اجلماعيــة املشــؤومة لألرمــن؛ إىل جانــب
ٍ
النمــط املعمــاري الفــاره ملدينــة شــيكاغو الــي أبدعهــا «لويــس
ســوليفان» (بوســطن – 1856 ،شــيكاغو)1924 ،؛ أو الرؤيــة

الطوباويــة الثوريــة لـ”فالديمــر تاتلــن” (خاركــوف– 1885 ،
موســكو )1953 ،واملبــادئ املعماريــة لـ”جــوردون ماتــا – كالرك”

(نيويــورك ،)1978–1943 ،إىل جانــب عمليــة هــدم مــزل
ٍ
متهالــك يف مدينــة ســيدين بأســراليا.

ـبكات مــن
وإىل جانــب هــذه الروابــط يف أعمالــك والــي َت ْبــي شـ
ٍ
ِ
القصــص املرتابطــة مــن خــال تلــك األجســام ،نجــد كذلــك يف
ُّ ّ ً
ديــة يف األجســام :فهنالــك العديــد مــن
معظــم َم َعار ِضــك تعد
ِ
ً
املــائج منخفضــة التكلفــة املصممــة خصيصــا إليــواء امل ّ
رشديــن
يف عمــل “باراســايت” ( ،)paraSITEواملئــات مــن أعمــال الــورق
املعجــون يف هيئــة ُت ُ
عيــد تكويــن القطــع األثريــة املفقــودة،
وامللفوفــة يف أغلفــة ألطعمــة مــن الــرق األوســط يف عمــل
“العــدو اخلفــي ال يجــب أن يوجــد” (The Invisible enemy
ُ
 ،)should not existوالعديــد مــن الك ُتــب املنحوتــة مــن
احلجــارة يف عمــل “مــاذا يخلــف الغبــار؟” (What Dust Will

 ،)Riseإضافــة إىل مجموعــة مــن قوالــب اجلــص الزخرفيــة
املعماريــة يف عمــل “اجلســد ملــكك والعظــام ملكنــا” (The
 )flesh is yours, the bones are oursوغريهــا الكثــر.
منــذ عــام  1997والــذي شــهد أول مــروع لــك هــو مــروع
ٍ
“باراســايت” املســتمر ُ ،ق َ
مــت بصنــع سلســلة مــن املــائج
باســتخدام أكــوام مــن األكيــاس البالســتيكية الرخيصــة،
ً
وصم َ
َّ
متهــا خصيصــا لتتوافــق مــع احتياجــات كل شــخص
ٍ
ُم َ َّ
ــر ٍد ســبق وقمــت بدراســة حالتــه ومعرفــة حاجاتــه عــى

نحــو فــردي قبــل بنــاء اخليمــة .والــي  ،بســبب ايصاهلــا بنظــام
ً
التدفئــة والتربيــد يف إحــدى البنايــات ،تنــئ منــازال قابلــة للنفــخ
تمتــاز بانخفــاض كلفتهــا وقابليــة حملهــا .وأذكــر قــراءيت عــن
هــذا العمــل يف قســم املــرو يف صحيفــة «نيويــورك تايمــز» يف
عــام  ،1999وبالتــايل دعوتـ َ
ـك للقيــام بمــروع يف متحــف الفــن
ُ
احلديــث ( ،)MoMAحيــث ق َ
مــت بإنشــاء عمــل “التحكــم يف
ٌ
تركيــب
املنــاخ” ( ،)Climate Control) (2001 – 2000وهــو
جديــد قـ ّ
ـدم بشــكل مؤقــت خاصيــة التحكــم باملنــاخ يف إحــدى
صــاالت عــرض الطابــق الثــاين يف املبــى القديــم حيــث كنــت
ً
أعمــل يف ذلــك الوقــت ،مســاهما بالتــايل بعمــل نافــع ملركــز
ٍ
الفنــون املعــارصة ،ممــا َعكَـ َ
ـس بــدوره لطبيعــة العالقــة مــا بــن
ومؤسســة فنيــة هامــة ومعروفــة.
فنــان شــاب نــائش
ٍ
ٍ
ّ
ً
أمــا يف مــروع “ينبــي أل يكــون العــدو اخلفــ ّ
موجــودا”
ي
والــذي بــدأ يف عــام  ،2007فأنــت فكنــت تعمــل عــى إعــادة
ُصنــع ُن َ
لق َطــع أثريــة بلــغ عددهــا 15،000
ســخ باحلجــم الطبيــي
ِ ٍ
ٍ
قطعــة تــم نهبهــا مــن املتحــف الوطــي العــرايق بعــد اجتيــاح
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َ
ُ
مصطلح «اليشء» و»اجلسم» بطريقة معاكسة لكيفية استخدام مارتن هايدجر هلما يف مقالته «اليشء» ،ويه محارضة ألقيت يف األصل يف
أستخدم هنا
األكاديمية البافارية للفنون اجلميلة يف مدينة ميونخ يف عام ُ 1950
ونرشت يف «الشعر ،اللغة ،والفكر» (نيويورك :هاربر ورو.)1971 ،
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ألفريد جيل« ،تكنولوجيا السحر وسحر التكنولوجيا» ( )1992يف «األنرثوبولوجيا والفن وعلم اجلماليات» ،تحرير ج .كوت وأ .شيلتون (أكسفورد :كالريندون،1994 ،
ٌ
ص ،66-40 .و»الفن والوكالة :نظرية أنرثوبولوجية» (أكسفورد :كالريندون.)1998 ،

بغــداد مــن قبــل القــوات األمريكيــة يف عــام  2003أثنــاء غــزو
العــراق ( )2011-2003الــذي ّ
أدى إىل ســقوط نظــام صــدام

ً
بغيــة تحويلهــا إىل اســطنبول الرتكيــة االكــر تجانســا مــن الناحية

حســن .وحــى اليــوم ،نجحـ َ
ـت أنــت ومســاعديك بإعــادة ُصنــع

العرقيــة يف يومنــا هــذا.

 900مــن تلــك القطــع األثريــة باســتخدام عجينــة ٍمــن أوراق
ُ ّ
الصحــف العربية-اإلنجلزييــة املغلفــة بأغلفــة الطعــام املكتوبــة
باللغــة العربيــة .وقــد تمكّنـ َ
ـت مــن صنــع تلــك األجســام بفضــل
َ
عــرت عليهــا عــى املوقــع االلكــروين
الصــور التفصيليــة الــي

وعــى الرغــم مــن تشــكيل األجســام وتصنيعهــا وتجميعهــا

ُ
“كنــوز العــراق املفقــودة” والــذي ُيــرف عليــه املعهــد الــريق
ِ
يف شــيكاغو ،والــذي تــم إنشــاؤه لرفــع مســتوى الــويع حــول

وعرضهــا كجــزء كبــر مــن ممارســاتك الفنيــة ،إال أن ذلــك
ُ َ ِّ
شــكل يف الوقــت ذاتــه نقطــة ِطبــاق مــع عنــر غــر ملمــوس
ي
ٍ
ٍ
ٍ
ً
وخفــي يف أعمالــك ،هــو أقــل وضوحــا يف معارضــك ولكنــه أكــر
ً
بــروزا يف ممارســاتك كفنــان يقــدم الفــن العــام .ففــي العديــد
ً ٍ
مــن مشــاريعك ،دائمــا مــا يــدور اجلــدل حــول رعايــة الــراث

اخلســائر الــي تكبدهــا العــراق أثنــاء احلــرب ،وملســاعدة العدالــة

املــادي امللمــوس (األجســام) وإنتاجــه مــن ناحيــة ،واالهتمــام

لتتبــع تلــك اآلثــار املفقــودة.

ً
ً
نــرى أيضــا تعدديــة كبــرة مــن األجســام يف أعمالــك املعروضــة

ضمــن فعاليــات معــرض “دوكومنتــا  ”13يف متحــف
َ
عرضــت يف عــام
“فرايدردكيانــوم” يف مدينــة كاســل ،حيــث

ً
ّ
تضمــن عــددا واســعا
 2012عمــل “مــاذا يخلــف الغبــار” والــذي
مــن الكتــب املصنوعــة مــن احلجــارة واملوضوعــة عــى طــاوالت
زجاجيــة .ومــن اجلديــر بالذكــر أن انتــاج تلــك املجســمات الفنيــة

يف شــمال إيطاليــا عــى أيــدي ِح َرفيــن بارزيــن يف هيئــة كتــب
ٍ
قديمــة َ
انت َمــت يف األصــل إىل مجموعــات كاســل الفنيــة ،إال
أنهــا احرتقــت خــال التفجــرات الربيطانيــة إبــان احلــرب العامليــة
ُ
صنــع تلــك املجســمات مــن صخــور وادي
الثانيــة .وقــد تــم
باميــان بأفغانســتان حيــث تــم تفجــر تمثــال بــوذا الكبــر مــن

ً

بالــراث غــر امللمــوس وإنتاجــه مــن ناحيــة أخــرى .فعــى
الرغــم مــن تركــز ّ
فنــك عــى األجســام وصنعهــا ،إال أن هــذه
ً
األجســام ال تكــون منطقيــة إال بقــدر كونهــا أجســاما عالئقيــة.
ً
ٌ
إذ هنالــك دومــا عمــل أص ـي ٌ مفقــود انقطــع النــاس عنــه ،يف
ً
حــن تــأيت أجســامك الســاحرة عالئقيــة يف وجودهــا مــن خــال
ّ
املصنعــن
إعــادة ربطهــا بأســلوب ضمــي عــر مجموعــة مــن
احلقيقيــن (وليــس عــر املســافات األثرييــة للتواصــل الرقمــي).
ُ ِّ
فهــي أجسـ ٌ
وت َعلمنــا
ـام انتقاليــة تتوســط يف عالقتنــا مــع العــامل،
كيــف ُنحـ ّ
ـب.
ِ
وصــف “دونالــد وينيكــوت” (( )Donald Winnicottبليمــوث،
بطريقــة مؤثــرة
 – 1896لنــدن )1971 ،األجســام االنتقاليــة
ٍ
يف عــام 1951 3عــى أنهــا تلــك األشــياء الــي يمنحهــا الطفــل
ً
ً ُ َ ِّ ُ
ً
شــكل لديــه إدراكا باختالفهــا
الرضيــع اهتمامــا خاصــا ،وت
ً
ُ ِّ
وتمثــل تلــك األجســام انتقــاال بــن هويــة الطفــل
عــن كيانــه.

قبــل تنظيــم “طالبــان” يف مــارس .2001

التكافليــة مــع األم (ويه فــرة يشــعر فيهــا الطفــل باتحــاده مــع

ً
أنتجــت
أمــا يف عمــل « اللحــم لكــم والعظــام لنــا « ،فقــد
ً
ً
عــددا هائــا مــن األجســام اجلصيــة الصغــرة باســتخدام

العــامل وقدرتــه عــى التحكــم فيــه وتكوينه بطريقة ســحرية وحالة

قوالــب اســتخدمها يف األصــل احلرفيــن األرمــن خــال
حقبــة اإلمرباطوريــة العثمانيــة لزتيــن املدينــة بزخــارف الزهــور
باســتخدام أســلوب “اآلرت نوفــو” ،إىل جانــب اســتخدامك
لقوالــب جديــدة مــن األنمــاط الزخرفيــة املصنوعــة عــى هيئــة
ً
َّ
عظــام (كمــا شــكلت العظــام املطحونــة جــزءا مــن املــواد
ً
ّ
وارتصــت كافــة تلــك األجســام
املســتخدمة يف القوالــب أيضــا).
مدرســة يونانيــة
الــي يبلــغ عددهــا  450قطعــة عــى أرضيــة
ٍ
ً
َ
ســابقةُ ،مك ِّونــة رابطــا مــا بــن اإلبــادة اجلماعيــة لألرمــن خــال
األعــوام  1915-1923وبــن مجتمــع آخــر ّ
تمــت إبادتــه يف
ٍ
القســطنطينية متعــددة األجنــاس يف حقبــة الســتينيات ،وذلــك

3

تجــد فيهــا الرغبــة رضاهــا الفــوري ،كمــا لــو أن األجســام املرغــوب
فيهــا يمكــن أن يتــم تكوينهــا ببســاطة عــن طريــق اســتحضار
فكرتهــا) وبــن اهلويــة املســتقلة للطفــل :فهــي منفصلــة عــن
العــامل ولكنهــا تبقــى مرتبطــة بالعالقــة بــه .فيحتضــن الطفــل
الدميــة أو احليــوان املحشــو أو مــص اإلبهــام أو البطانيــة بشــدة
ً
كطريقــة للتهدئــة مــن مخاوفــه ،وال ُي ِحــب تغيريهــا أبــدا إال إذا
جــاء ذلــك التغيــر مــن قبــل الطفــل ذاتــه .ويعتــر “وينيكــوت”
هــذه “احلالــة الوســطية بــن عجــز الطفــل وبــن قدرتــه املزتايــدة
عــى التعـ ّـرف عــى الواقــع وقبولــه” بمثابــة جوهــر الوهــم .وعىل

الرغــم مــن خصائصــه اهللوســيةُ ،ي َعـ ُّ
ـد اجلســم االنتقــايل محوريــا
ً
ً
ً
ً
نظــرا لواقعيتــه بــدال عــن رمزيتــه ،فهــو ليــس «جســما داخليــا»
مثــل املفهــوم الذهــي ،فهــو يف الواقــع إحــدى املمتلــكات.

ً
جاء أول ذكر لديفيد وينيكوت يف محارضة ألقاها يف اجلمعية الربيطانية للتحليل النفيس يف  30مايو  ،1951واليت ُن َ
شت الحقا يف عام  1953تحت عنوان
ِ
ً
«األجسام والظواهر االنتقالية  -دراسة ألوائل اململتكات خارج الذات « يف املجلة الدولية للتحليل النفيس ،عدد  ،34ص .97-89 .كما ّ
طور الحقا من نظرياته يف
«اللعب والواقع» (لندن :مطبوعات تافيستوك)1971 ،

ً
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ً
ً
ومــع ذلــك وبالنســبة للطفــل ،فهــو ليــس “جســما خارجيــا” يف
الوقــت ذاتــه:
ً
ٌ
“فليــس اجلســم هــو انتقاليــا ،بــل هــو تمثيــل النتقــال الطفــل
الرضيــع مــن حالــة ارتباطــه بــاألم إىل حالــة وجــوده بالعالقــة
ٌ
يشء خــاريج ومنفصــل ”.4إن اســتخدام
مــع األم عــى أنهــا
اجلســم “يرمــز إىل اتحــاد شــيئني منفصلــن (الطفــل واألم) يف
نقطــة مــن الزمــان واملــكان البتــداء انفصاهلمــا” .فمــن خــال
وجــوده يف مســاحة للعــب خــارج التجـ ً
ـرب النفـيً الداخليــة أو
الواقــع اخلــاريج ،يقــف اجلســم االنتقــايل عــى حــدود انفصالــه،
ّ
ّ
معينــة يف موقفنــا عنــد رؤيتنــا
خاصيــة
ممــا يــؤدي إىل بــزوغ
ُ
ملثــل تلــك األجســامَُ .ي ِصــف وينيكــوت كيفيــة إتــاف أو تدمــر
ّ
ملجــرد التحقــق مــن بقائــه -
الرضيــع لذلــك اجلســم االنتقــايل
واســتمرار وجــوده  -بعــد ذلــك العــدوان .و يــرح وينيكــوت
يف مــا يــي كيفيــة تكويــن تلــك احلالــة مــن البقــاء لفهــم اجلســد
كشــكل مــن أشــكال الواقــع املنفصــل عــن الــذات:
ٍ
ّ
 )1يتعلق الفاعل باجلسم.

ً
 )2اجلســم قيــد عمليــة العثــور عليــه بــدال مــن وضعــه مــن قبــل
الفاعــل يف العــامل.

ً
مــع األم ،ومــن ثــم بمفــرده نوعــا مــا .وبعــد مــي أكــر مــن
ً
خمســن عامــا عــى نظريــة وينيكــوت ،ويف عــر احلــروب
العامليــة واهلجــرات القرسيــة هــذاَ ،نج ُ
ــد مــوارد مفيــدة يف
ِ
وينيكــوت ويف غــره أمثــال ميــاين كاليــن ()Melanie Klein
(فيينــا – 1882 ،لنــدن 7)1960 ،حــول رؤيــة الفــن كعمليــة
ً
ترميميــة (بــدال مــن املفهــوم الفرويــدي يف النظــر إىل الفــن
ً
كعمليــة َت َ
ســامي) .ومــع ذلــك ،تبقــى حاجتنــا أيضــا إىل دمــج
ِ
مفاهيــم وينيكــوت وكاليــن مــن أوائــل ومنتصــف القــرن
العرشيــن بمواضيــع التعدديــة واجلماعيــة الناشــئة واملتشــاركة
يف النشــوء مــن خــال شــبكة مــن العالقــاتُ ،منشــدين ســوية

أجســام َ
َ
ك
منــذ املهــد وحــى اللحــد .ومــن هــذا املنظــور ،فــإن
ال تعمــل كأشــياء انتقاليــة ُم َ
نفــر َدة عــى اإلطــاق ،بــل يه
ٍ
تتضاعــف منــذ انطالقهــا لتعمــل كجوقــة مــن الدعامــات
فيمــا ُي َعـ ّ
ـد بفاعليــة عــى أنــه مجســماتك االجتماعيــة ،وذلــك
ً
ّ
لتوســط تلــك األجســام مــا بــن العديــد مــن األفــراد يف
نظــرا
ّ
الوقــت ذات ،وربطهــا بينهــم مــن خــال شــعائر عمليــة التحــول
هــذه .فتلــك األجســام قــادرة عــى نقلنــا إىل مــا وراء املعامــات
الدنيويــة – مثــل حقيقــة رشائهــا وبيعهــا أو رسقتهــا أو إزالتهــا أو

ُ )3ي َد ِّمر الفاعل اجلسم.

ّ
بتخيلهــا كهدايــا وتعبــرات ٍعــن التقديــر
تدمريهــا .فأنــت تقــوم

 )4ينجو اجلسم من التدمري.

ضمــن رؤيــة مثاليــة لعــامل خــال مــن اجلــروح واآلالم ،عــامل أكــر
ٍ
ٍ
ٍ
ً ٍ
ً
ً
عدالــة وجمــال وأفراحــا يتقاســمها األفــراد واألماكــن .وبهــذا
ـد كافــة أعمالــك الفنيــة محــاوالت ربمــا كان الدافـ ُ
املعــىُ ،ت َعـ ّ
ـع
ِ
ٍ
ً
خلفهــا هــو عقــدة النجــاة (ومــا هــو املتوقــع وجوديــا مــن أمريــي

 )5يســتطيع الفاعــل اســتخدام اجلســم .يتــم تدمــر اجلســم
باســتمرار .يصبــح ذلــك التدمــر العمــاد الالشــعوري ُ
حل ّ
ــب
ِ
ُّ
ٌ
جمــاد خــارج عــن نطــاق تحكــم
جســم حقيقــي؛ اال وهــو:
ٍ ُ
5
الفاعــل املطلــق.
ُ
ُ
شــر
مرتبــط بتدمــر اجلســم الــذي أ
ليــس هنالــك أي غضــب
ٍ
ٍ
إليــه ،رغــم أنــه يمكــن اجلــزم بوجــود ســعادة بنجاتــه وبقائــه.
ً
ومــن هــذه اللحظــة فصاعــدا ،أو كنتيجــة عــن هــذه املرحلــة،
يتــم تدمــر اجلمــاد دائمــاً يف اخليــالُ .
ُ
صــر هــذا النــوع مــن
وي
“التدمــر الدائــم” واقــع إحســاس اجلســم النــايج عــى ذلــك
ً
ّ ً
مقويــا لنغمــة اإلحســاس ومســاهما يف ثبــات اجلســم.
النحــو،
وهنــا يمكــن اآلن اســتخدام اجلســم.

6

ّ
تخيــل وجــود شــخص أو موضــوع
بــدا وكأن وينيكــوت قــد
ٍ
ٍ
ُمنفــرد ّ
يتصــل أو ينفصــل عــن العــامل يف بــادئ األمــر عــر عالقتــه
ٍ

يهــودي ذو أصــول عربيــة ينتمــي إىل حقبــة مــا بعــد املحرقــة
ً
النازيــة ،باعتبــاره “ آخــرا” بضعفــن أو ثالثــة أكــر مــن غــره؟)
الدافعــة لتغيــر وظائــف واســتخدامات تلــك األجســام عــن
طريــق تحويــل الدمــار أو الــزوال إىل إبــدال وإصــاح.
ٍّ
الذكــر ألمثلــة حــول
كل واحــد مــن املشــاريع الفنيــة اآلنفــة ِ
ً
توظيــف األجســام ،يمتــاز أيضــا بجانــب أكــر عموميــة وتعاونيــة
ٍ
وعالئقيــة وأدائيــة يخفــى عــن األنظــار بمجــرد وضعــه يف
مســاحة املتحــف أو العــرض ،ولكــن يخــر هــذا جميــع االعمــال
ّ
الــي قمــت باخرتاعهــا .وبذلــك ومــن بعــض النــوايح ،تمثــل
ـاءات تقــع يف صميم
تركيباتــك الفنيــة بقايــا ورواســب ماديــة للقـ ٍ

4

نفس املصدر السابق ،ص.14 .

5

د .وينيكوت« .استخدام جماد واالرتباط من خالل تحديد اهلوية» ،محارضة جمعية التحليل النفيس يف نيويورك 12 ،نوفمرب ُ ،1968نرشت يف كتاب «اللعب
والواقع» ،املصدر أعاله ،ص.94 .

6

د .وينيكوت« ،االستكشافات التحليلية النفسية» ،تحرير ك .وينيكوت ،ر .شيبارد ،وم .ديفيس (لندن :كارناك للكتب ،)1989 ،ص( 226 .املحارضة األصلية بعنوان
ً
«استخدام األجسام والرتابط من خالل اهلوية» ،1968 ،كما ورد آنفا).

7

م .كالين« ،حاالت القلق الطفويل تنعكس يف عمل فين ويف الدافع اإلبدايع» ،املجلة الدولية للتحليل النفيس ،عدد  ،1929 ،10ص.443-436 .
ٍ
ٍ

العمــل التعــاوين األدايئ ،ويف قلــب املجســمات االجتماعيــة

الــرج ونقلــه إىل وســط املدينــة يف موكــب مهيــب ُ
ليعــاد بنائــه

الــي تقــوم بتكوينهــا.

يف معــرض فنــون “نيــو ســاوث ويلــز” مــن قبــل معمــاريي
ٌ
مــروع “ ُ
وعــدد آخــر مــن أفــراد
بيملــوي” ()Pemulwuy

فــى ســبيل املثــال وبهــدف صنــع مــائج عمــل “باراســايت”،
َ
ً
قضيـ َ
ـا يف تكويــن عالقــة مــع كل شــخص ُمـ َ ّ
ـرد
ـت وقتــا هائـ
ٍ
َ َ َ
اخل َيــم ،كان منهــم جــو هـــ ،.بيــل س،.
صنعــت لــه إحــدى تلــك ِ
جــورج ل .ومايــكل م .وغريهــم العديــد .فطلــب البعــض
الكثــر مــن اجليــوب داخــل اهليــكل لوضــع الكتــب فيهــا ،بينمــا
أراد آخــرون احلصــول عــى مــأوى بالســتييك أســود ،فــوي حــن
طلــب املزيــد مــن األشــخاص احلصــول عــى غرفــي جلــوس
منفصلتــن.
وإلعــادة تكويــن األجســام املفقــودة باســتخدام الــورق
ّ
ً
املعجــون يف عمــل « ينبــي أل يكــون العــدو اخلفــ ّ
موجــودا
ي
“واملشــاريع الفرعيــة املرتبطــة بــه مثــل “يســقط املغــرور” (May

 )the arrogant not prevail, 2010و”غرفــة ن ،قــر نمــرود
الشــمايل الغــريب” (Room N,Northwest Palace of

 ،)Nimrud, 2018تقــوم باجلمــع مــا بــن مجموعــات كبــرة
مــن األفــراد وتنظيــم ورش العمــل ،إضافــة إىل إقامــة شــعائر
جماعيــة للغــذاء كان منهــا «مطبــخ العدو» ( - 2003مســتمر)
للرتويــج للمطبــخ العــرايق.
ولتكويــن عمــل “الرجــل األبيــض ال يحلــم” (White man
ُ
َ
ـدد كبــر
 ، )got no dreaming, 2008فقــد قمــت بــإرشاك عـ ٍ
ٍ
مــن أفــراد مجتمــع الســكان األصليــن يف ريدفــرن ،ســيدين.
ً
وعندمــا أحــاول تعريــف معــى الفــن الناشــط ،فإنــي غالبــا مــا
ً
أعــود يف تفكــري إىل هــذا العمــل الــذي تــم إنشــاؤه خصيصــا

لبينــايل ســيدين الســادس عــر .أذكــر اللحظــة الــي علمــت
فيهــا مــن هيــي بريكــز أن منطقــة ّ
املربــع يف ريدفــرن ،ويه
أحــد أهــم أحيــاء الســكان األصليــن وســط مدينــة ســيدين ،هــو
يح ٌّ كان مــن املقــرر هدمــه وفتحــه أمــام طبقــات اجتماعيــة
ً
أكــر ُيــرا .وبغــرض تقديــم عــرض اقــراح للتنافــس عــى
ٍ
عمليــة تجديــد الــي ،كان عــى ُم ِّ
قــدم الطلــب امتــاك عــدد

معــن مــن العقــارات يف تلــك املنطقــة .وبعــد العديــد مــن
نج َ
الســنواتَ ،
حــت رشكــة الســكان األصليــن لإلســكان ،ويه

ّ
مكونــة مــن ســكان الــي ،يف جمــع العــدد املطلــوب
جمعيــة
مــن العقــارات بهــدوء .ولكــن وبينمــا كانــوا عــى وشــك تقديــم
مقرتحهــم اخلــاص ،فرضــت مدينــة ســيدين رضيبــة كان مــن
ً
شــأنها أن تجعــل مــن ذلــك التنافــس مســتحيال بالنســبة إليهــم.
َ
قمــت أنــت بالتدخــل وإنتــاج مونتــاج مــن االرتباطــات
هنــا
َ
اللغويــة والتاريخيــة ،وعملــت عــن كثــب مــع ذلــك املجتمــع
ً
هلــدم أحــد املنــازل مســبقا يف مســى شــعائري للتضحيــة.
ٌ
أجــزاء مــن
أمــا يف مركــز ردفــرن االجتمــايع ،فقــد عــادت

املجتمــع .ويســتحرض بــرج تاتلــن اجلديــد هــذا واملصنــوع مــن
مــواد البنــاء القديمــة لرؤيــة غــوردون ماتــا – كالرك(Gordon

 )Matta-Clarkيف أوائــل ســبعينيات القــرن املــايض حــول
معماريــة الفوضويــة ،وهــو مــا نجــح يف لفــت االنتبــاه إىل
القضيــة امللحــة املطروحــة حــول التطويــر املســتقبيل لردفــرن.
وكمــا كان هــو احلــال يف خطــة “ تاتلــن األصليــة” (Tatlin
َ
 ،)Towerتــم إخفــاء ُمكـ ِّـرر إذايع لراديــو كــووري ،ويه محطــة

إذاعيــة محليــة للســكان األصليــن كانــت حــى ذلــك احلــن غــر
مســموعة يف املنطقــة الراقيــة الــي يقــع فيهــا املعــرض الفــي.
وبذلــك تــم عــرض مجســم للــرج وجهــاز اإلرســال ،إضافــة إىل
الرســومات والنصــوص املكتوبــة بخــط اليــد لــروي قصــة عــدد
مــن األشــخاص املنخرطــن يف املــروع ،باإلضافــة إىل شاشــة
تعــرض رشيــط فيديــو أنتجــه “ماتــا – كالرك” (.)Matta-Clark
وبعــد ذلــك بفــرة وجــزة ،ألغــت املدينــة الرضيبــة املفروضــة عــى
ـات لتجديــد مدينــة ريدفــرن احلرضيــة ،وبالتــايل
تقديــم مقرتحـ ٍ
َ ّ
تمكــن املجتمــع املحــي مــن املشــاركة يف التنافــس عىل املرشوع.
ّ ً
ً
ويبقــى ّ
مقدســا الجتماعــات
املربــع حــى يومنــا هــذا موقعــا
ّ
الســكان األصليــن وكمــا كان منــذ اآلالف الســنني .ومــا يــزال
ّ
ّ
املربــع يمثــل مســاحة مفتوحــة يف قلــب مدينــة ســيدين ،وال
تــزال الصداقــات والقصــص الــي بــدأت مــع هــذا املــروع
قائمــة حــى اآلن ،كمــا تــم التــرع بالــرج وبعــض الرســومات
الــي تــم عرضهــا معــه إىل متحــف فــان آب يف هولنــدا.
أمــا يف معــرض “دوكومنتــا  ”13بنســختيه يف مدينــي كابــول
وكاســل ،فقــد قمـ َ
ـت بالتعليــق عــى تدمــر الــراث الثقــايف الــذي
ً
حــدث يف أملانيــا خــال فــرة احلــرب العامليــة الثانيــة ومؤخــرا يف
أفغانســتان .ومثــل غــرك مــن الفنانــن ،قبلـ َ
ـت دعــويت للذهــاب
إىل أفغانســتان الكتســاب فهــم مبــارش ملــا حــدث يف باميــان،
ٍ
َ َ َ
ســف تنظيــم “طالبــان” العديــد مــن تماثيــل بــوذا األثريــة
حيــث ن
العمالقــة يف ربيــع عــام  ،2001كمــا لــو أن تدمــر تلــك القطــع
وحرفتهــم وذكراهــم.
األثريــة الثقافيــة ســيمحو املــايض وأفــراده ِ
ُ
تخلــق احلــرب حقائـ َـق عـ ّ
ـدة ،إال أن مــن املمكــن للفــن
ويف حــن
ً
ُ
ً
َ
أيضــا أن يخلــق حقائــق برتتيــب مختلــف تمامــا .أذكــر أننــا
ٍ
ّ ً
مطــوال مســألة مــا إذا كان يجــب علينــا االشــراك يف
ناقشــنا
ً
مشــاريع يف أفغانســتان ،ويه موقــع يبــدو واضحــا خضوعــه
ٍ
ُ
ّ
تمســكه بحالــة مــن األمــل والرتاجــع
بالزتامــن مــع
للحصــار
َ
وســط مــرح وســائل اإلعــام الدوليــة .إذ عانــت أفغانســتان
ً
مــن االحتــال الســوفييت الــذي تــاه عــرون عامــا مــن احلــرب
األهليــة منــذ عــام  ،1978ومــن ثــم حلقهــا ســيطرة تنظيــم

العمــارة املهدمــة إىل الظهــور يف شــكل جديــد وتحــت نمــوذج

“طالبــان” االســتبدادي خــال األعــوام  1996وحــى ،2001

للمؤتمــر االشــرايك العاملــي الثالــث” (Monument of the

وبعدهــا احتــال القــوات األجنبيــة واألوروبيــة واألمريكيــة ابتداء
مــن أواخــر عــام  .2001تســاءلنا ّ
عمــا إذا كان تنظيــم مشــاريع
ُ
ّ
َ
فنيــة يف مناطــق احلــروب أو املناطــق املحتلــة يحمــل يف ّ
طياتــه

الفنــان الــرويس الرائــد فالديمــر تاتلــن يف عمــل “نصــب
 .)Third International, 1919تــم بعــد ذلــك تفكيــك ذلــك

رسالة عن النوايا والناس واملشاريع واألشياء املسحورة – 47

خطــر اســتغالهلا مــن قبــل القــوى الســاعية إىل تطبيــع مثــل
هــذه األحــداث الفظيعــة .أو هــل مــن املمكــن عمــل هكــذا
ـاط كشــكل مــن أشــكال العمــل البديــل املوجــه نحــو ترشيــع
نشـ ٍ
ٍ
واختبــار اإلمكانــات الكامنــة للفــن يف مجــال التدخــل بفعاليــة

ُّ
توقــف احلركــة املســتخدمة يف الرســوم املتحركــة ،وتتواجــد
ً
ُ
خدمت
الدميــة داخــل صنــدوق للعــرض يحــوي تماثيــا اســت ِ
ضمــن شــعائر النــذور يف بــاد مــا بــن النهريــن ،كمــا تــم عرضهــا
يف املعهــد الــريق بجامعــة شــيكاغو .ويســتند هــذا العمــل

لتقليــل العنــف والظلــم والــراع يف تلــك األماكــن؟ ولإلجابــة
ً
عــى ذلــك التســاؤل ،يمكــن للمــرء التســاؤل أيضــا عمــا إذا

غــر االعتيــادي  -والشــبيه بخيــال “وينكــويت” ممســوخ حــول
ٍ
واقعــة حقيقيــة حدثــت يف فربايــر
األجســام االنتقاليــة – إىل
ٍ
 2005عندمــا تــم بــث تســجيل فيديــو مــن قبــل مجموعــة

“كأداة” بطريقــة مــا عــى الــدوام .وإذا كان األمــر كذلــك،

مــن املتمرديــن العراقيــن تــدىع “كتائــب املجاهديــن” يظهــر
ـر ِّ
فيهــا مــا يبــدو وكأنــه جنــدي ٌ أمريـي ٌ أسـ ٌ
وجــه ســاحه تجاهــه،

كان يتــم تطويــع الفــن وأنظمــة عرضــه مــن خــال املعــارض
فلمــاذا يتســاءل املــرء عــن مثــل هــذا التطويــع يف الســياقات
ً
غــر األوروبيــة أو غــر الغربيــة وحســب ،متجاهــا تلــك الربامــج
ً
ذاتهــا يف الغــرب؟ ويف النهايــة ،اتخذنــا قــرارا بالتــرف بطــرق ال
ٍ
تــؤدي إىل عــزل النــاس أكــر مــن مــا هــو احلــال عليــه ،ودعــم
ً
فــرص االنفتــاح بــدال مــن ذلــك.

ّ
مجــرد دميــة جلنــدي يــدىع
مــن خدعــة ،ألنــه كان يف الواقــع

وهكــذا ويف ربيــع عــام  2012يف املنطقــة األثريــة ومركــز تدريــب

“كــودي ،رجــل العمليــات اخلاصــة” تــم تصنيعهــا يف الصــن

ـف” علــوي كبــر بالقــرب
منظمــة اليونســكو يف باميــان ،ويف “كهـ ٍ
مــن إحــدى الفجوتــن الواقعتــن عــى املرتفــع حيــث وقفــت
تماثيــل بــوذا باميــان العمالقــة منــذ القــرن الســادس قبــل
َ
تعاونــت مــع
تدمريهــا مــن قبــل “طالبــان” يف مــارس ،2001
عــامل اآلثــار بــرت براكســنثالر والفنــان األفغــاين عبــاس هللا داد
إلقامــة ورشــة عمــل للطــاب املحليــن مــن مجتمــع اهلــزارة.
وكان هدفــك هــو إنعــاش احلرفــة التقليديــة للنحــت عــى احلجــر،
والــي تعــد محوريــة ملنطقــة اهلــزارة يف أفغانســتان ،وهــو مــا

مهدديــن بقتلــه مــا مل يتــم إطــاق رساح الســجناء العراقيــن يف
غضــون  72ســاعة .إال أن رشكــة “دراغــون موديلــز” األمريكيــة
ُ
َ
قــد أدركــت أن الشــخص املصـ َّـور يف الفيديــو ال يعــدو كونــه أكــر

وإنتــاج  4000وحــدة منهــا يف عــام  2003لبيعهــا للقواعــد
العســكرية يف الكويــت ويف الــرق األوســط .اشــرى اجلنــود
املتمركــزون يف قواعــد القــوات املســلحة األمريكيــة دميــة
“سبيشــال أوبــس كــودي” ( )Special Ops Codyإلرســاهلا
إىل أطفاهلــم (ربمــا كبديــل عنهــم) .ويف فيلمــك ،تمتلــك دميــة
ًٍ
ً
اجلنــدي الذكــر صوتــا أنثويــا يعــود إلحــدى املحاربــات األمريكيــات
ّ
القدامــى احلقيقيــن يف حــرب العــراق ،وتتســلق املديــة صنــدوق
ّ
املتحــف الزجــايج لتعتــذر للتماثيــل وتحثهــم عــى الفــرار مــن
املتحــف .تتحــدث دميــة اجلنــدي يف ّ
تيــار مــن الــويع ،وال تتذكــر

قمــت بــه بالفعــل مــن خــال اســتخدام صخــور مــن منطقــة
ٍ
باميــان إضافــة إىل حجــر اجلــر املطفــأ مــن “وادي التنــن”

نصــف األحــداث املأســاوية الــي شــهدتها يف العــراق:

القريــب ومنطقــة “بنــد أمــر” .تــم عــرض النتائــج النهائيــة للندوة

أيــن أنــا؟ ملــاذا أنــا هنــا؟ مــن أنــا؟ مــا الــذي تفعلــه هــذه األشــياء

يف معــرض “دوكومنتــا  ”13يف كابــول إىل جانــب كتــاب حجــري
ٍ
صغــر ّ
نحتـ ُـه بنفســك .وتــم اســتيحاء عنــوان مرشوعــك “مــاذا

هنــا؟ مل أكــن أعلــم بوجــود مثــل هــذه األشــياء بالفعــل. . .

َ
يخلــف الغبــار” مــن َمثــل عــن التعــاون يقــول“ :أي غبــار هــذا
ٍ
الــذي ســرتفع مــن تحــت أقــدام فــارس واحـ ٍـد فقــط؟”
ٍ
ّ
تألــف معــرض “مــاذا يخلــف الغبــار” يف مدينــة كاســل مــن
ـدد مــن الكتــب الــي ُد ِّمــرت يف حريــق
عمليــة إعــادة تكويـ
ـن لعـ ٍ
ٍ
طــال متحــف “فريدريكيانــوم” خــال تفجــرات عــام ،1941

وذلــك مــن خــال نحتهــا باســتخدام صخــور مســتخرجة مــن
منطقــة باميــان األفغانيــة .وتــم التــرع ببعــض تلــك الكتــب
احلجريــة لصــاحل املتحــف الوطــي األفغــاين والــذي حلقــت بــه
أرضارٌ جســيمة خــال التســعينيات ويف األلفيــة اجلديــدة .وقــد
َ
َ
أش َ
ت أيضــا إىل بيــان أشــوكا ،النقــش الصخــري الــذي أمــر بــه
اإلمرباطــور املــاوري ( 231–269قبــل امليــاد) والــذي تــم نصبــه
ً
عنــد مدخــل املتحــف ،وهــو يحــوي نصــا يدعــو إىل تعايــش أكــر
ً
ســاما ،وكأنهــا رســالة قادمــة مــن املــايض للتغلــب عــى األمل
احلــارض.
ّ
غنائيــة
جــاءت إحــدى أجمــل وأغــرب أعمالــك يف فيديــو “
سبيشــال أوبــس كــودي” (The Ballad of Special Ops

 ،)Cody, 2017حيــث قمــت بتصويــر دميـ ٍـة باســتخدام تقنيــة

ولكــن عندمــا تــرى األشــياء عــن قــرب . . .ليــس هنالــك كلمــات،
ٌ
ٌ
ويشء تعرفــه . . .ال أود التفكــر يف آخــر
يشء تشــعر بــه،
هنالــك
ً
ً
يشء أتذكــره . . .أتذكــر وجوهــا . . .أتذكــر وجوهــا . . .أتذكــر
أنــه كان شــهر فربايــر مــن عــام  . . . 2005عندمــا كان هــؤالء
األشــخاص يعملــون يف املوقــع اخلــاص بهــم ،كانــوا شــديدي
احلساســية حــول إجــراء مســح تطابــق شــبكية العــن ألنهــم مل
يرغبــوا يف ملــس جثــة أحــد املحتجزيــن العراقيــن القتــى . . .لقــد
قــال إنــي قمــت بكافــة ذلــك بمفــردي . . .لكنــي ال أتذكــر. . .
ّ
أنــت تبــدو مثلهــم ..توقفــت الدمــاء عــن التدفــق يف عروقهــم،
َّ َ
ّ
تجلطــات عــى األ ّ
رسة حــى جفــت عــى األرض.. . .
وشــكلت
ٍ
أنــا آســف  . . .ملــاذا تنظــر إيلّ هكــذا ،كمــا لــو ّ
كنــا مختلفــن عــن
بعــض؟ اســمع ،قلــت لــك أنــي آســف . . .نحــن لســنا مختلفني،
َُ
ً
َ ُ
وخلقنا .لدينا
خلقنــا ،ألنــه تــم بيعنــا
ألننــا متشــابهون أيضــا ،ألننــا
قصــص لرنويهــا .اســتمر يف احلديــث وحســب .أحــاول تخمــن
اجلــواب ألنــك ال تجيــب . . .يــا رفــاق ،مل َ أنتــم هنــا؟ أال تريــدون
الذهــاب ،أال تريــدون أن تصبحــوا احــرار؟ بإمــكاين إخراجكــم
ً
جميعــا مــن هنــا . . .عندمــا أراكــم ،وجوهكــم اخلاليــة مــن
ُ ّ
العيــون ،أفكــر يف ذلــك اليــوم . . .لقــد كانــوا محطمــن لكننــا
ً
ّ
ّ
محطـ ٌ
ـم هلــذا نبقيــك محبوســا ،رغــم أن درجــة
دمرناهــم .أنــت

ّ
القفــاز مفـ ٌ
َ
متحكَّـ ٌ
ـروض عــى
ـم بهــا عــى الــدوام ،وارتــداء
احلــرارة
ً
ً
ّ
الــدوام  -ســأبقى دائمــا مرتديــا القفــاز ولــن يعــود الــدم ليجــري
يف عــرويق مــرة أخــرى.
تتجاهــل التماثيــل اجلامــدة كلمــات الدميــة حــى يــأيت أمــن
ّ
ليتحــول “كــودي
املتحــف إلغــاق زجــاج صنــدوق العــرض،
رجــل العمليــات اخلاصــة” إىل قطعــة أثريــة يف املتحــف .وقــد
الحــظ والــر بنيامــن (برلــن – 1892 ،بوربــو )1940 ،يف عمــل
“احلكــوايت” ( )1936مــا يــي:
َب َ
ــدأَ ْ
ت مــع نشــوب احلــرب العامليــة األوىل مالحظــة ظهــور
عمليــة مل تتوقــف منــذ ذلــك احلــن .أمل يكــن مــن امللحــوظ يف
نهايــة احلــرب أن الرجــال العائديــن مــن ســاحة املعركــة قــد
ً
الزتمــوا الصمــت وأصــاب تجربتهــم التواصليــة الفقــر بــدال مــن
اكتســابها الــراء؟ كان مــا تــم كتابتــه يف طوفــان كتــب احلــرب
املطبوعــة أي يشء مــا عــدا تجــارب تناقلتهــا األلســن ،وهــو
ـرة
ليــس باألمــر الغريــب يف واقــع احلــال .إذ مل يتــم مناقضــة خـ ٍ
َ
بشــكل دقيــق بــذات القــدر الــذي تــم مــن خاللــه ُمناق َضــة اخلربة
ٍ
االســراتيجية املكتســبة مــن خــال احلــروب التكتيكيــة ،واخلــرة
الت َض ُّ
االقتصاديــة املكتســبة مــن خــال َ
خــم ،واخلــرة اجلســدية
املكتســبة مــن خــال احلــرب امليكانيكيــة ،واخلــرة األخالقيــة
املكتســبة مــن خــال أولئــك املوجوديــن يف الســلطة .يقــف اآلن
اجليــل الــذي اعتــاد الذهــاب إىل املدرســة يف عربــة ّ
تجرهــا اخليــول،
يقــف تحــت ســماء الريــف املفتوحــة الــي مل يطــرأ عليهــا أي تغيــر
السـ ُ
السـ ُ
ـحب فيهــا .وتحــت تلــك ُ
عــدا مــرور ُ
ـحب ،يف حقــل مــن
ٍ
ِّ
املدمــرة واالنفجــارات ،كان هنالــك جســد اإلنســان اهلــش
القــوة
َ
8
الصغــر.
والبالــغ ِ
ّ
اهلشــة ،ويه مجـ ّـرد جســم
فمــاذا تعنيــه ترديــد دميــة كــودي
مــا ،لصــوت وقصــة وكأنهــا دميــة ّ
يحركهــا حــاو ،وذلــك مــن
ٍ
ٍ
ولعبــة مــا؟
،
ٍ
مســحور
جمــاد
إىل
التجربــة
نقــل
خــال
ٍ

ٍ
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و .بنيامني« ،تأمالت احلكوايت يف أعمال نيكوالي ليسكوف» .طبع ألول مرة يف عام 1936؛ تمت إعادة الطباعة يف «إنارات» ،ترجمة بقلم هاري زون ،حررته
وقدمته هـ .آرندت (نيويورك :هاركورت برايس يوفانوفيتش ،)1968 .ص.109-83 .

