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מחווה גם האם. של שפת השעייתה את ומנציח מעצב האב" "שפת האם" לבין "שפת בין המתח

הקנון לשפת בחפיפה אמו מתקיימת ששפת בין מי עמה היררכיה גוררת האם בשפת הכרה של

על לשאול היום, יש של בישראל לו. והתנגדות ניכור מבטאת אמו ששפת לבין מי הממסדית

האופנים העבריתציונית; ועל השפה לבין "אשכנזיות" אם שפות בין וההלימה שנוצרו המתח

העבריציוני. לזה האשכנזי הבית מרחב שבין המתח הצטמצם בהם כגלויים, סמויים השונים,

ערביות יהודים יוצאי מדינות של האם שפות מנוצלות ועדיין נוצלו, על האופן שבו גם לשאול יש

מצד הישראלית הממוערבת המודרניות של אישור בבחינת פואטי "הבדל" של יצירה בעבור

הפותח שטרית שלום של סמי הנוקב שירו שני. בעקבות מצד וזרות "נחשלות", ניכור ולציון אחד,

להציג הבחירה על כלומר חרוד", (של התערוכה) לעין "הדרך על גם לשאול יש המאמר, את

מסי כמין שמתוארים בשיר והחי"ת העי"ן אובדן במיקומו. פריפריאלי אך מרכזי באופיו במוזיאון

העבודות מרבית בהם השונים האופנים על שהצעתי אפשרית קריאה מהדהדים זו, בדרך מעבר

הזהויות מגוון אלו,  שאלות רקע על  המזרחיות. האם שפות  של מהנכחה נמנעות  בתערוכה

התרבות שבו מבחן משמעותי לאופן כמקרה מוצעות שהן מסופרות בתערוכה, כפי המזרחיות,

עצמה. את ולהגדיר לחשוב צריכה בישראל

גלריה את הפעילה ”קמרה אובסקורה". לאמנות בבית הספר מרצה אוצרת, בןצבי, טל  —
כתבה .(2001–1998) אביב בתל בל היינריך קרן גלריה ואת (2003–2001) ביפו הגר

פלסטינית עבור נשים באמנות האישה גוף לאום ומגדר: ייצוגי בין שכותרתה תזה עבודת

פלסטינית  נשים אמנות עצמי: דיוקן הקטלוגים של שותפה עורכת אביב. תל אוניברסיטת

בבל, 2003). יחיד (הוצאת תערוכות ששעשרה 2001) ושחרחורת: אנדלוס, (הוצאת
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اثنان املعرض ــذا ه في ــارك ــرقية. ش الش اليهودية الهويات األم" متثيالت "لغة معرض ــاول تن
من الدول والديهم ــد أح هجرة متثل ــرائيل، إس مواليد من ــة، معظمهم وفنان فنانا ــرون وعش
وخارجه. حقل الفنون داخل وسجاالتهم هويتهم في تعريف هاما مركبا ــالمية العربية/اإلس

غورأعمالهم. سبر في قد تسهم حقيقة صياغات معينة، في ذلك، يشكل كما
والتمثيل  السيَر الذاتية حول والتساؤالت فقط) ــرقية الش (ليس الهويات النقاش حول
النظر، ــات بوجه ــة مرصوفة منظوم داخل ــدور ت ــرائيل إس في الفنون حقل ــي ــخصي ف الش
ذاتا الفنان يشكل هذه الديناميكية وضمن ــية. السياس ــابات واحلس ــية األساس وبالفرضيات
الفضائني هذين في نفسه. الوقت في الثقافات متعدد لفضاء شخصي/عام وذاتا حلقل الفنون
في استبطانها يتم معاشية مختلفة وجتارب وإشارات ألقاب ايضا كما جتربة ومعرفة، تتراكم
بداخلها، يتحرك مقنع/مكشوف وكيل والتحليل، للرصد قابلة ذات كليهما في والفنان اجلسد.
أم" "لغة معرض في املشاركة الفنية األعمال تطالب وغيرها. نقدية مصادقة، تعبيرات ميارس
بصرية  إستراتيجيات أمينة املعرض)1 عبر أو أو مشاهدا، فنانا، ذلك (ان كان ذات"ها" بإعادة بناء
من وضدها، كآخرية الشرقوية هندسة تاريخ داخل ــتراتيجيات االس هذه ممارسة وتتم وسردية.

شرائحها. مختلف على بالشرقوية متأثرة اإلسرائيلية االعتراف بأن الثقافة خالل
وهو ˜ الثالث" ــم "العال يخصان ــخ وتاري هويات الى ــرائيل إس ــكان س ــي معظم ينتم
"الهيمنة ط: ــوحا ش أيال ــه تقترح الذي للتحليل ــية سياس طوبوغرافية ــكل ــح يش مصطل
ــرقوية ش متويه في مصلحة ذات ــة ــيطرة أقلية عددي س نتاج ــي ه ــرائيل إس في ــكنازية األش

اللغة  بأن القول ميكننا االستعارة، وعن طريق الثالث".٢ العالم مع رفض املقارنة إسرائيل وأيضا
وبضمنهم إسرائيل، مواطني من للعديدين بالنسبة األم ــكل لغة تش زالت وما كانت العربية
من يتحدثون العربية املعرض في يشاركون الفنانني الذين بعض للمهاجرين. الثاني اجليل أبناء
للذاكرة الغائب احلاضر مبثابة هي لغالبيتهم ــبة بالنس اللغة العربية وإن الوالدة. ومنذ ــت البي
في تدور (التي األم ــة لغ بني القائم التوتر ويبلور ــم. لطفولته واتمع) ــة (العائل ــة البيوغرافي
والدولة القانون ــة اخلارج، لغة (لغ األب ولغة والكنيس)، ــكنية الس البيئة البيت، اخلاص: اال
والزمن، احليز من األم لغة إقصاء ويتم وتكريسها. األم لغة تنحية عملية ولغة املركز الثقافي)،
عدم بذلك ومتلي ــا خلفه لغة األم األب ــة لغ واألحالم. تُقصي ــات الذكري الى أقاليم ــا ونفيه
يثيران على اللغات واالنقطاع املفروضني الفجوة إن الزمني. احملور على التعبير استمرارية حرية
معاينة دعوة الجراء ويشكالن القائمة ــرائيلية" "اإلس التمثيل ألنظمة الفوري التبني مقاومة
و"لغة األب" األم" "لغة بني ــيم التقس هذا اجتماعية. مألوفة ولتعاريف ثقافية ملواقف نقدية
يهودية-عربية، لغات الصهيوني. اإلسرائيلي اال والتوطني في بعد-الهجرة ملا حاالت نتاج هو
أب" "لغة مبثابة لليهود-العرب اتمعات األصلية في كانت كـ"لغة أم"، ــي أعرضها حاليا كالت
احلياة لغة وهي اليهودية-العربية، اللهجات وأيضا مقدسة كلغة العبرية شملت والتي أيضا،
اللغة املقدسة انصهرت ــرائيل، إس الى الهجرة ومع والعامة. اتمعية احلياة لليهود، اليومية
الذي اليهودي ــم العال الغاء خالل ــن ــرائيلية- الصهيونية م العبرية اإلس اللغة ــع م ــة العبري
اال من وتقليصها وازاحتها اقصاؤها مت فقد اليهودية-العربية مختلف اللهجات أما ــه، مثلت

البيتي. احليز مجال الى العام
ــى التصويرات، عل ــيطرة الس ــلطة س حول صراع ــرائيلية الفنون اإلس ــدور في حقل ي
ان ــكي حينس ــارة س تقول واللغة. املرتبط بها ــاب واخلط عرضها، ــة وطريق ــا، ــروف انتاجه وظ
الغربية: التجربة من ــتعارة مس به، النضال املرتبطة ــكال أش كما احلقل، لهذا الذهني املنطق
ينظمه، الذي املبدأ بصفته للـ"غرب" االسطوري املفهوم على اإلسرائيلية الفنون حقل "يقوم
للغرب  املتواصل التطلع هذا ــة".3 األوروبي الفنون حلقل بالتمام مماثل كنموذج ــه بلورت تتم ــا كم
تصنيف بعض ــم ويت أيضا. اآلخرين ــورة ــاء الذاتي وبل البن من ــات ثقافية هندس ــه ــرف مع يج
في مراكز القوة ــرة مع بعالقة مباش أو "أخروية" وذلك ــلبية" "س أنها الثقافية على التمثيالت
من الشخصي أنا، أفهمها كما ــرقوية، الش هذه، فان القوة مراكز مقابل ــرائيلي. اإلس اتمع
داخل الشرقية الهوية من بناء متثيالت الى يتطلع را تشكل تصوّ واالجتماعي، السياسي وحتى
وموضعتها الستحضارها وكوسيلة السياسي للنضال كأداة وذلك القائمة، الهويات تشكيلة

مجال الثقافة.4 وهو اال العام، اال بصريا في

.والدا  إسرائيل في وأبوها األرجنتني في تْ وُلِدَ ها أمّ . أملوت, ١٩٦٦ كيبوتس  ولدت في بن تسفي طال 1

. صربيا في وُلِدا أبيها
مجموعة  اليهود". في: ضحاياها وجهة نظر من هيونيّة الصّ ــرائيل : إس في "سيفاردمي ــوحاط ش إيال  2

بالعبرية). ،١٤١ ص: لألدب، ٢٠٠١، قيدم بيت أبيب: (تل الثقافات تفكير متعدد ممنوعة: نحو ذكريات
حقل  في املكتسبة البياض) (شدة قة املُهْ عوارض جفونها: ملء مغمضة "عيون ــكي، حينس ــارة س  3

بالعبرية). ،٦٨ ص: ربيع ٢٠٠٢، فان لير: ونقد ٢٠ (معهد مجلة نظرية اإلسرائيلية"، الفنون
أجل  من وغيرها ــرقية ش ومنظمات أفراد تاريخ – العديدين وأعمال خطاب أم من معرض لغة بناء مت 4

صراع كحقل الفن ــت تناول التي ــلة املعارض سلس مثل ــي، والسياس الثقافي االجتماعي، التغيير
شولة املعرض: أمينة شرقوية، ،(١٩٩٨) جسر من ذهب ،(١٩٩٧) بلوك أبرزها: من ــرقوية. الش للهويات
– في ــراد (٢٠٠٠) م رونني يعقوب الغربلي، ــيون املعرض: تس ــرقية، أمينا ش مكتبة ،(١٩٩٩) ــت كيش
ــولة ــراف فني: ش ــرائيل، إش إس في ــرقيات فنانات ش أختي: تل أبيب. في ــطاينتس عامي ش جاليري
في املعارف وزارة يغيرن، النساء (١٩٩٩-٢٠٠٠)؛ القدس الفنانني في فلور، بيت مندس- وريتا ــت كيش

ــت. كيش ــولة ش أبيب (٢٠٠٢)؛ أمينة املعرض: تل املعارف وزارة ــرقية، ش قراءة ،(٢٠٠٢) القدس
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غياب ــألة مس بل التمثيل بالضرورة، ــألة مس أمامي تطرح للمعرض لم لدى التحضير
عالم الى ــاركني املش والفنانات الفنانني غالبية قبول لدى محوه أو انكاره ــرقوي، ــياق الش الس
املشاركني أساسي في هوية كعامل الذاتية الشرقوية ــيرة الس على تركيزي لي لقد بني الفن.
تنظيم الى ــع أتطل كنت ــكنازية. أش معرض كأمينة ــبة لهم مكانتي بالنس ــح ــكل واض بش
أثارت قد ــكنازية األش هويتي ان إالّ كثيرا. فيّ أثر الذي ــرقوي النقدي الش احليز خالل من معرض
ــاتية القوة املؤسس مراكز املالءمة بني خالل من وذلك النقدي، احليز هذا داخل املعارضة ــض بع
التي بامتياز ــدة الوحي املكانة وكأنها ــن داللة، م الذاتية ــيرتي س حتمله ما وبني أعارضها ــي الت
كان انه ــى الوراء، أقول ال وبنظرة هنا. ــهما أمارس اللذين واالختيار التحليل حق منها ــتقي اس
مسألة شرقية. إن قبل أصوات يُنظم من ان ــرقية الش الهوية يتناول الذي باملعرض األجدر من
خالل من املركزي، السؤال رجوعي الى بشكل قد حتولت السياق معاجلة التمثيل لصالح تنحية
مجاالت تشهد ˜ أنفسهم الشرقيني وبني والشرقيني، األشكنازيني بني مجددا احلدود ترسيم

الفرق. هذا تعقيد ومدى والتماثل الهوية أهمية الفرق بني على
والقراءات. التمعنات ــل من خمس مراح له مالحظة واخلطاب املرافق املعرض لنا ــح يتي
موقف جتاه : ــكر ملعس ا ج  ر ــا خ ــال: األعم مجموعة خالل من املراحل هذه عن التعبير ــم ويت
ذاتية ــيرة س ــتعمال اس : ية لهو ا ت ــا س سيا هة متا ــرائيلي؛ اإلس ــع اتم في بنى القوى
ترميز : ء ا ــمر س الفن؛ ــة لغ ــة أم، لغة الكالم، لغ : ــة للغ ا ت ال ــا مج ــة؛ ــة أو متخيل فعلي

ــخ. ــوونس مح ــة، ــه، ازدواجي : متوي ــل جي ط ــا نحط ــرقوية؛ ا ــدد   للش مج

تمـع ا فـي ى لقـو ه بنـى ا جتـا قـف مو : ملعسـكر ا ج ر خـا
ئيلي ا سـر إل ا

العام- ــرقي وباخلطاب الش التأريخ بعلم ــة املرتبطة الفني األعمال الفصل هذا ــأتناول في س
مبثابة هي سلسلة أعمال املعرض في املشاركني الفنانني من ثالثة ينتج عنه. املنبثق السياسي
يعقوب رونني جال، مئير وسلطته. السياسي اخلطاب الفنون، جتاه حقل نقدي موقف ــجيل تس
مضامني في األمر كان الفنون، سواء مجال خارج من ــياقات الس كوهن يفضلون وبنحاس مراد
يعقوب أعمال في موضوعا اليهودية ــة ــكل الهوي لها. تش املرافقة النصوص عبر أو أعمالهم
كمجال أعمالهم ــي ف اليهودي احليز انتاج ــم يت حيث ــاحم، ش ــالوم وباروخ ش دفنة رونني مراد،

اإلسرائيلية. للهوية بالنسبة خارجي
ــب بحس ــرقيون (الش اربعمائة من بني ــعة تس ، ل جا لـمئير ــي  الفن العمل ــع مت وض
ميسك بتسع وهو كتابا في الصورة يحمل ويظهر جال املعرض. مدخل في كيرشنباوم) (١٩٩٧)،

ــون  شمش د. تأليف األخيرة من االجيال في اليهودي ــعب الش تاريخ وهو كتاب ــات منه. صفح
في ــرائيل إس في احلكومية املدارس في التاريخ موضوع لتدريس ــتعمل اس والذي ــنباوم كيرش
للمعرض: املرافق النص يكتب جال في الكتاب. هذا في درس جال كان قد ان يذكر السبعينيات.
غير تاريخ تتناول التي الوحيدة الصورة هي الصفحات في بها أمسك التي التسع "الصفحات
على ــوم هذا الوعي يق الطالب. لدى زائف وعي تطوير ــي الكتب ف هذه ــاهمت س ... األوروبيني
حقا للشرقيني ال يوجد وأنه أوروبا، ــرق ش ــا في أساس حدث ــعب اليهودي تاريخ الش بان االدعاء
الفنون حقل في ــا مركزي ملحقا الزائف ــي الوع هذا ــكل يش بالذاكرة اجلماعية". ــخ جدير تاري
الفنية. ألعمالهم املتوفرة ــيرات التفس كما الفنانني، هوية هندسة اسلوب عبر ــرائيلية اإلس
ألكثر من  التاريخية ــرة الذاك مقابل يقف ــمية الرس التاريخية ٩/٤٠٠ من الرواية ــبته نس فما

إسرائيل. في اليهود السكان نصف
 (Arms Pit) عنوان بدون جلال، آخر فني عمل ــطة بواس القومي معاينة اخلطاب تتم كما
األبط، حتت املرفوعة، الذراع وحتت عاريا. جلسده العلوي القسم العمل هذا في (٢٠٠٢). نشاهد
األجنبي  اإلسم فلسطني. إسرائيل/ خارطة انها على تُشخص ˜ عالمة ــوداء س بقعة تظهر
ــالح. س ــتودع مس وأيضا االبط ويعني االنكليزية باللغة لفظي تالعب ــن ع هو عبارة ــل للعم
ابطي حتت إسرائيل خارطة ــم ورس جسدي ــتعمال ــكل اس "يش العمل: عن هذا يكتب الفنان
املطلق التنازل خالل من كالبقر إسرائيل سكان كي فيها يتم التي الكيفية ــيلة لتجسيد وس
الوقائع من بتصويرات اجلسد تذكرنا وضعية الذاتي". والتعريف احلرية الشخصية مثل: قيّم عن
في تظهر كانت ندبات ما عن ــف برفعون أذرعهم للكش ــطينيون فلس يظهر الصحفية حيث
فهي /الرسم. حالة الكيّ في اجلسد بوضعية يشي رفع الذراع هنا ال ــد العادية. اجلس وضعية
تكون وقد ــاء؛ باالنتم رغبة أو احتجاج ــارة كإش ــير الذاتي، التأش من الة فعّ وضعية ــون ــد تك ق
فان التسلسل املمكن، هذا ضمن حكومي. ترتيب ضمن القسري التأشير ــلبية من وضعية س

قبل الدولة. من اجلسد املدموغة على فعال-سلبي، يشوش التقسيمات: جال عمل
أعماله، ــرض. جنحت هذا املع في ضيف" "فنان ــو ه ن ــا ج ــن  ه كو س ــا بنح ــان  الفن
الفنو حقل نقده ــوع موض يكن راديكالي، ولم ــدي نق خطاب دفع ــنني، في س عدة ــى مدار وعل
بني القوة ــات وعالق ــة الصهيونية الدول ــات مؤسس أيضا بل ــب، فحس املمغرب ــرائيلية اإلس
كتبها التي ــواد من امل مبجموعة في املعرض ــارك ش قد جان كوهن ــني. كان ــرقيني والغربي الش
،(١٩٨٢) ــان بنحاس كوهن ج ،(١٩٨١) ــة صوري ــد بع املا ــون الفن ،(١٩٧٤) ــاطات نش ــا: وانتجه
،(١٩٩١) والنحت ــم للرس النحوي القاموس ،(١٩٨٦) الذرية الفنون ،(١٩٨٣) جان كوهن بنحاس
،(١٩٦٩-١٩٩٢) ورق على ــال أعم ،(١٩٩٢) ــماء أس وهذه ،(١٩٨٨) جان رمات متحف مطبوعات:
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الرايخ في السوء معمارية ،(١٩٩٩) االجتماعي والنظام القانون الفنون، ،(١٩٩٤) التاريخ إعداد
.(٢٠٠٠) الثالث

محاولة لتتبع في الفنان أعمال ــة على رجوعي نظرة القاء الكتب الى ــل تسلس يدعونا
الفنون ــاريع (١٩٧٤) توثيقا ملش ــاطات نش كتالوج ــة. يتضمن أعماله الفني في ــة" ــار ال"دول آث
امليت، ــروع البحر مش نيرمي، كيبوتس حظيرة في ــورات محف مثل ــبعينيات، الس في التعبيرية
نشاطات  وهي اريحا وغيرها. لالجئني في في مخيم نشاط احلدود، مالمسة ــكا، االس الى رحلة
حول ــئلة املطروحة األس تتمحور الفنون. ــل حق وحدود الدولة ــدود ح وتعريف ــيم تناولت ترس
الهجرة، اللجوء، حول ــئلة أس الفني؛ املوضوع عن االبتعاد وحول خارج املتاحف املعارض الفنية
(١٩٨١) صورية بعد املا الفنون معرض ــي ف يتناول كوهن جان ــكنى. الس مكان وتغيير التأقلم
ملعادلة من نظم إنها ــفية. وفلس كونية علمية، أنها على ــه أعمال املعروضة في اللغة ــم نظ
أعماله تعاجلها مواضيع ــي العيني. وه الثقافي-اجلغرافي ــز تتجاوز احلي التي الرياضية ــوز الرم
ففي اللغة". "تنحية ــز رم على بناء ــميتها تس رجعي بأثر ميكن والتي الثمانينيات، ــدار ــى م عل
مؤشرا يشمل جان وضع كوهن والنحت (١٩٩١) للرسم النحوي القاموس كتالوج/موسوعة

من  ــعينيات، التس الفن. وفي لغة كوننة عملية انها لغات ˜ ــت بس معجمي ٢٠٠ مصطلح
وعالقات ــرقية الش الهوية عن تعريف جان كوهن املتزنة، يتحدث ــه ومحاضرات معارضه ــالل خ
في جند املؤسسات. مواجهة في مكانته كفنان عن فإنه يتحدث عليه وباحالة الشرق والغرب.
موقف خالل اتخاد ومن اللغة، تنحية ــألة ملس والقمعي العنصري التعامل نقدا للجانب ــذا ه
حول الكثير "كتب :(١٩٩٤) التاريخ إعداد ــرض مع في يكتب وهو للفن. الداخلية ــاوز امليول يتج
الثقافة على سيطرة أنها على فسرت التي للغرب الثقافية واالمبريالية االستشراق، موضوع
شرقية، دولة من إسرائيل الى هاجر أن ــبق الذي س ــرائيلي اليوم، إس كمواطن لكن، ــرقية. الش
شرقيا. الثانية لكوني واملرة اليهود، قبل من مرة املضاعفة. املهانة من بعملية للمرور أضطررت
الى  أفريقيا ــمال ش ١٩٤٩ من عام ــدى وصولهما ل والديَّ نصيب ــن م املهانة هذه كانت ــا كم
دولة ــمالي ش املوانئ مدن ــي إحدى ف أبي الذي يعيش ــق يالح ــذا املصير ه زال ــا وم ــرائيل... إس
الكتاب من جزءا أفردت وقد ــرقي. اليهودي-اإلسرائيلي-الش مصير بذلك ــد ويجس ــرائيل، إس
يخصص  ٢٥ عاما". ــالل ــوية" خ الس الفنون قبل "عالم لي من ــلت أُرس التي ــة ــردود الرافض لل
متثيلية، نيابية، "دعوى ــدمي لتق (١٩٩٩) االجتماعي والنظام القانون الفنون، كتابه ــان ج كوهن
كوهن بنحاس وأعمال شخصية تشويه في القدس على بتساليل والتصميم الفنون كلية ضد
هو الدعوى هدف ان كوهن جان يقول الدولة". قبل من ــمولي، وش معاصر ــتقل مس جان، فنان
وهذه التعليم... ــات مؤسس داخل موجودة والنمطية االجتماعية ــبقة املس "اآلراء أن: ــات االثب

األوروبية، املركزية أصوات أصحاب من اجلهاز اآلكادميي في املتنفذين قبل ر من تسيّ ــات املؤسس
التعامل يتم ــة النظري هذه على بناء ــوء. كونية الس حول ــفية النظرية الفلس ــي تكرس والت
الطبيعية التشكيك مبهاراته ــانية ويتم االنس الناحية من دوني بشكل ــرقي الش مع اليهودي
كبروفيسور للفنون، مهنتي خالل من شخصيا، جلدي على ــعرت ش لقد بالوالدة. املوروثة لديه
سياسية اتهام الئحة انها نفسها". الدولة مبوافقة الفني والعمل ــخصية الش ــويه تش جتربة
اإلسرائيلية الفنون حقل فهو ــمي الرس غير العنوان أما هو "الدولة". ــمي الرس عنوانها الذعة،
يتناول ،(٢٠٠٠) ــث الثال الرايخ في ــوء الس معمارية األخير، كتابه ان ــة واملفارق خطابه. ــة وبني
النازية، الفنون األيديولوجية بني العالقات تتناول ألعمال الكتاب هذا يعرض ــة. األملاني الثقافة
عانى الذي االضطهاد بني ــداء العالقة أص النقاش هذا خالل من ــمع واليهودية. ونس املعاصرة
هجرتهم بعد قبل األشكناز من ــرقيني الش اليهود واضطهاد املانيا ــكناز في األش اليهود منه
منطقة في الفنون التصورية تبدأ من التي ــورات، املنش هذه تسلسل ــكل ــرائيل. ويش الى إس
الوعي من خالله يتبلور رجوعيا تاريخيا منظورا النازية، املانيا في وتنتهي ــكا امليت واالس البحر

والهويات. واملعتقدات
كما درعي آرييه صورة د ا مر نني و ر ب  ليعقو (١٩٩٨) عنوان بدون تصوير في ــاهد نش
حديقة  ١٩٩٨ في عام عيد العرش ــي ف العني) (الى همعيان" "ال جمعية قبل من ــا مت تصويره
بقعة كأنها حمراء تبدو ورق قصاصة ــه  يدي إحدى راحة في ممدوتان، يداه القدس. ــاقر" في "س
املسيح، شخصية مع درعي ــخصية ش متاثل التي ــيحية املس الى االيقنوغرافية ــارة إش دم ˜
ــخصية ش (٢٠٠١)، تظهر عنوان بدون بانورامي تصوير آخر، مواز عمل وفي الكلي. القربان ــز رم
خالل صالة العمل هذا تركب الصور التي مجموعة لقد صورت فقط. مباشر غير بشكل درعي
دخول موعد مع الرملة، سجن أمام ˜ املترجم) احملن الصوم أو (تراتيل تتلى أيام الغفران تراتيل
توارث طقس املركز: في واضح يهودي طابع أحداثا ذات تضع كلتا الصورتني ــجن. الس الى درعي
الفصح، األسابيع الثالثة: اليهودية األعياد (كناية عن مرات ثالث ــف يوس الرابي أمام التقاليد
سردا النصوص تعرض هذه ــرقيني. ش مصلني يهود قبل من الغفران املترجم) وتراتيل والعرش-
باحة في املصلني جمهور يعرف حيث البدائل، لنفس تعريفات و"اليهودي" ــرقي" "الش ان يقول
الشرقوية هنا مع التعامل يتم بينما التوراة"، "أبناء أنهم على خاص أنفسهم بشكل السجن
ــخصية ش بني املقارنة ــطة وبواس لها. تفضيلي كتعريف وليس اليهودية ــة الهوي ــزء من كج
انتقاد عن ــر مراد ــنوات، يعب عدة س ــجن بعد الس باحة في والتصوير أوجها، في ــي املصورة درع
التاريخ، مرآة وفي الدينية. اليهودية ــة الثقاف على والتهديد ــجن الس في درعي وضع بني يربط
السجن أودع الذي الصديق يوسف مع شخصيات مثل تتراسل املسجون درعي ــخصية ش فان
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من وعشرة عقيبا الرومان (مقتل الراب أيام العشرة الرابي عقيبا والشهداء ــجن س أو املصري،
ــجونني املس األولياء متثل ايقنوغرافية غياب أما املترجم). باركوخفا ˜ ثورة خالل زعماء التنائني
مفارقة ضدية غربة ــكل ش فتؤكد على ــيحية، املس الضحوية متثيل من ــل مئات احلاالت مقاب

املتحف. فضاء احليز التمثيلي في عن درعي" "آرييه التصوير
ــرائيلية اإلس الهوية مجال خارج ــز حي في الذاتية ــيرتها س م لو ــا ش ــة فن د ــع  متوض
رمات جان ــي بلدة الكنيس ف (٢٠٠٢) في ــائية النس املقصورة مجموعة ــر تصوي مت ــة. العلماني
ــائية. النس املقصورة من الكنيس يبدو هكذا وجدتها الصالة. وجدها ــالوم ش والدا اعتاد حيث
املوضع هذا يعتبر بالسقف. املعلق واملصباح املصلني قلنسوات للتصوير على يبرز املكان املرتفع
يوفره بسبب ما وذلك التصوير، وموضوع ر املصوّ بني عالقات القوة اطار في امتيازية أفضلية ذا
ــة وهندس تدعيم ــياق عن الس هذا في ــائية النس النظرة اعادة انتاج تعبر اال. في من حتكم
هناك. صالتها خالل جدتها منظور انتاج اعادة هنا شالوم حتاول شرقية. يهودية- نسائية هوية

األضواء. تغمره كحيز بيتي الكاميرا في استيعاب احليز الروحاني ويتم
تضم ــادة. متض األجيال مجاالت ــل عبر تسلس ــوره ص في حم ــا ش خ و ر ــا ب ــاول  يتن
بناية عن ر عبارة املُصوّ الفضاء كما التصوير حيز ان صور. ثماني (٢٠٠٢) امليت البحر ــة مجموع
نتعرف املهجورة. داخل البناية والديه صور ألبوم أمام ــوفا، مكش ــاحم، عاريا ش يقف مهجورة.
يغمره ــدون حركة، ب واقف، أو ــا نائم إم فهو مغرية. غير ــة عبر عملية تعرّ بطيئ ــده ــى جس عل
جسده، بني التسلسل ذلك ــاهد نش أعماله أحد في اجللد. وقتامة ــد اجلس ويبرز بنيوية الضوء
اطار داخل املوضوعة والدته وصورة ضوء، بركة كأنه يبدو ما داخل ــباك الش بجانب ــتلقي املس
قطعة قماش، يده في عاريا، يحمل يقف نشاهده اخرى صورة أشعة. وفي صورة الشباك كأنها
نشاهد كما التفلّني للصالة. وهو يضع كبيرة لوالده وخلفه صورة أبيض، ــال ش رمبا ــحة أو ممس
أن ــتعل دون تش ــائكة ش لعليقة تصوير احلائط، بجانب األغصان ــن كومة م ــورة اخرى ــي ص ف
ان القاهرة. الذاعة ــتمع ويس البيجاما يلبس الكنبة، على يجلس األب صورة ذلك مقابل تؤكل.
يحيل ˜ أريحا منطقة في فلسطينية بيوت "مهجورة" ˜ بناية في هذه األعمال جميع وضع
رحلة على أنها الصور هذه فهم ويتم اآلباء. جيل ــيرة س وتتبع الصحراء رحلة في من ــرد الى س

جغرافية. وبني الثقافة خارج هي حدودية منطقة توراتية الى

حلقيقيـة ا لسـيّر ا ل سـتعما ا : يـة لهو ا ت  سـا سيا هـة متا
ملتخيلـة ا م أ

الفائض احلضور ويبرز األعمال. من في العديد املتبناة، أو تلك احلقيقية الذاتية، ر السيّ تتجسد

ــابهة املش التمثيالت ــحة ش خلفية املعرض على في اتلفة التمثيالت في الطبقي للتصور
ر ــيّ الس قصص طريق عن الطبقي الوعي توظيف ــير يش املركزية. التمثيل الثقافية في نظم
الى ــي. للتمثيل السياس أداة ــل ب مأزومة، ــة اجتماعي هوية ــرد مج ــت ليس ــرقوية الى أن الش
أقترح ــوف س الفنون، حقل في فترة منذ ــها نفس ــخت رس التي الفنية األعمال ــب حتليل جان
تكون السيرة عندما للفنانني. احلقيقية البيوغرافية ــرديات الس في راسية ــيرات اضافية تفس
االجتماعية، الصراعات ــارات باش ــحونة مش ˜ متخيلة أم كانت حقيقية ˜ للفنان الذاتية
العالمات هذه ــهدية مش تتعلق حيث الصراعات، لهذه ــارات تتضمن اش الفنية ــان أعماله ف

هذه األعمال. حول باخلطاب التفسيري
غالبا البداية تنبني اإلسرائيلية، الفنون حقل في الفنان؟ سيرة "البداية" في منوضع أين
مثل ــات مؤسس قبل من التأهيل لعملية املرافقة التخرج ــوس طق مع ــرة ضمن عالقة مباش
لم يكن إن ضئيل، ثمة دور "همدرشا للفنون". ــة مدرس أو والتصميم" للفنون ــاليل كلية "بتس
ذلك وينعكس له. ــوبة املنس القصة في واألهلية والتاريخية الطبقية الفنان خللفية معدوما،
ــتند الى يس وهو خطاب حداثوي ــرائيلية، اإلس الفنون ــس خلطاب يؤس النظام الذي أيضا في
وان حتى بالفن. التوكيدات اخلاصة أوتونومية للفنون وتفضل وجود مكانة تفترض ايديولوجية
الطبقي، اخلطاب أنواع بأن فإنني أدعي اخلطاب، هذا كليا من البيوغرافي غائبا يكن البعد ــم ل
التي اخلطاب ألنواع خالفا وهذا ضئيلة. بصورة فيه حاضرة تبقى العربي، أو اليهودي ــرقي، الش
مثل صهيونية قومية- تاريخية ــرديات س متاس مع على ــرديات بيوغرافية س مركزها تضع في
في ويالحظ ــك. ذل الى وما اجلدد الوافدين ــني، املؤسس جيل ــني، احملرقة، الطالئعي ــن م ــني الناج
الى طريقها وجدت قد اجلنسية الهوية حول تدور التي البيوغرافية السرديات ــعينيات أن التس

اجلنسية فقط. الهوية الى البيوغرافي البعد اختزال خالل ولكن من اخلطاب، مركز
ــتثناء (باس املعرض في ــاركني الفنانني املش كون بحقيقة البيوغرافي التخييل ــط يرتب
الرواية تشكل صغارا. أطفاال كانوا عندما اليها وفدوا أنهم أو من مواليد إسرائيل جان) كوهن
بعض مختلفة. ففي لسردها بكلمات محاولة أو الوالدين الستحضار ذاكرة وسيلة املصطنعة
واألقرباء. العائلة أفراد يظهر اآلخر البعض وفي ــهم ألنفس الدور بإعطاء الفنانون قام األعمال
مالءمة شخصية على السيطرة الى تشير ألنفسهم الدور الفنانني إعطاء حقيقة ان ومثلما
مختلفة، لتعابير متثيلية بصفته وكيال ــان، الفن فإن ــبقا، مس معروفة دعوة" ل"حيثيات الفنان
موقف اتخاذ خالل ومن اتلفة الدعوة حيثيات على بناء ــه ب اخلاص البيوغرافي التصوير ــج ينت
بالتلميح البيوغرافي ــد الى البع التمثيالت بعض في ــار يش العاطفي. التماثل عبر أو ــاخر س
الى التلميح هذا ــتند يس أهلي. أو عائلي، جغرافي، حيز الثقافة: حيز ــى ال ــط ويتم إقصاؤه فق
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الفنانون ــرها ينش التي احلقيقية البيوغرافية ــة الرواي مثل متاما العمل، داخل ــزة مرم ــارات إش
بيوغرافية في ــاق مواد ــطة احل بواس جان، كوهن بنحاس يفعل أو كما صحفية، مقابالت ــر عب
الفنية ــر األعمال عب البيوغرافي ــياق الس ــر نش يخطها. ان التي الفن كتب وفي الكتالوجات
الغياب/احلضور، ــائل مبس ــه يربط نفس ــرقوي الذي الش اخلطاب في جوهري أمر لهو ــا وخارجه

والشطب. الصمت التجاهل،
دي حن عنوان حتت ــال متواص ــروعا مش يوثق فنيا ــأ منش ــيش ش حن عرضت الفنانة 
امتحان في سياسات الهوية مسألة العمل هذا في مركز الفنانة تضع .(١٩٩٩-٢٠٠٢) جميلة
في تعيش "يهودية-عربية-تونسية" شيش: وجه في السياسات هذه تضعها التي التعريفات
حن شيش في  هناك سكنت الى لندن. ١٩٩٩ مع سفر شيش عام ــروع يبدأ هذا املش ــرائيل. إس
بعقد الفنانة من تونس. قامت جميلة دي باسم ــها تعرف نفس وكانت العرب حي للمهاجرين
وقدم أحبها العربية. بعضهم ــدول ال من للمهاجرين الثاني اجليل ــاء أبن ــوائية مع عش لقاءات
وباريس  لندن للمرة الثانية الى شيش ــافرت ٢٠٠٢ س عام في ــائل. الرس لها وكتب الهدايا، لها
الفني عبر عملها دي جميلة موت عن ــت أعلن هناك رحلتها. توثيق املرة على هذه في ــت وعمل
لقاءات اعقاب في العربية شخصيتها وتواجه تعود ألن اضطرت لكنها ،(٩/١١) التوأمني" "في
هويتها باستغالل ــيش ش العربية. قامت باللغة اليها كانوا يتوجهون ــاء ونس رجال مع عفوية
البطاقات من ــة مجموع فنيا. ــأ منش لتقيم رحالتها بني املنبثقة ــرة حيز الثغ في ــكلة املتش
فكفكة ــة من قص ــكل تش معا كلها الصقة، وبطاقات ــوالج ك األوراق، ــراض، األغ ــة، البريدي
ذات هوية ــرقوية، نسائية-ش هوية انتاج ــى عل اموعة هذه تعمل ــا كم ــتها. الهوية وهندس
الفنانة اشترتها التي املصرية السينما أبطال صور حتمل بطاقات اموعة هذه تضم سلطة.
كما  من جديد. وتركيبها ــا بقصه الفنانة قامت والتي باريس، ــي العربي ف العالم معهد ــن م
ركبتي على جالس وهو اموعة ــذه ضمن ه محمد عبد الوهاب الفنان صورة ــاهدة مش ميكن
مكتبة في مت تصويرها صور عن عبارة هي األوراق بعض ــاء. باحلن قدميها صبغت ــرأة مغربية أم
وكتبت للفنون كتب من الصور بع الفنانة شيش على تصوير عملت باريس. في بومبيدو مركز
ال التي الصور أما "تونس". ــية"، "تونس تونس"، وباالنكليزية ــلخة من العبرية "ش عليها باللغة
تاريخ مصادرة يتم هكذا الفنان". "اسم وبدون عنوان بدون فهي مصدرها الى تشير كتابة حتمل

سردية شخصية. انتاح الفنون بهدف
الفنان أعمل في موضوعا الشرقية والهوية األشكنازية الهوية بني التناقضات تشكل
عائلتان.  متالصقتني عرضتا ١٩٩٩ ــام من ع لوحتني في ــر . تظه ة ــز ب كو بو ــك ي ر أ ــو  ه ليا ا
قفطانا ــدي يرت األب العائلية: ــبات املناس احدى ــي ف بوكوبزة ــراد عائلة أف األولى ــة ــي اللوح ف

األم دمية. حتمل طفلة وبجانبه بطفولته اللوحة هذه في الفنان يظهر ــا. وطربوش ــيا" "تونس
على أنها تشخيصها خلفهم شخصية يتم وتظهر ــة. مزركش ألوان ذا حاسرا ــتانا فس ترتدي
ونصفه لعني زرقاء رمز األول نصفه منوذج زخرفة متكرر: اللوحة من تتألف هذه ــة. ــة عربي خادم
ترتدي وهي األم الثانية فنشاهد اللوحة في أما راحيل". "قبر بناء متاثل ــتمارة معمارية اس اآلخر
ــرقي ش ــارب ش ــي. املدرس الزي بنات يرتدين وثالث األمريكي، العلم جنوم عليه طبعت قميصا
وهي شخصية والدته برسم قام بوكوبزة العربية اخلادمة ــم رس وحتت االب. وجه يزين ــقر" "أش
منوذجا جند اللوحة ــذه ه في ايضا ــكنازية". "األش العائلة ــف خل وتقف اخلادمة ــس مالب ــدي ترت
العني عن وعوضا ــي الثان وفي النصف راحيل"، ــر لبناء "قب ــتمارة اس األول في نصفه ــة: لزخرف

أملانيا-اشكنازيا. "محليا" فنا معماريا ميثل "باهاوس" بناية لشعار منوذجا نشاهد الزرقاء
بوكوبزة من لب طُ وقد أشكنازية. من قبل عائلة مسبقا رسمها طلب مت الثانية اللوحة
ــم عائلته رس على عمل متاما كما عائلية، ــبة مناس خالل مقارنة خيالية في العائلة هذه وضع
الفنون، وكجزء جامعي ألحد مجموعة من كجزء بوكوبزة من هذه اللوحة طلب ظروف ان هو.
األحادي األشكنازي للتصور بالنسبة تفكيكيا طبقيا وعيا تعكس "حرفي" كفنان هندسته من
ولد) وتل باريس (حيث بني بوكوبزة لدى احلقيقي احليز البيوغرافي ــاطر تش رغم ــرقوية. الش جتاه
منفصل هويات حيز في نفسه وضع أنه يفضل اال العليا، للطبقة انتمائه الثقافي أبيب، ورغم
من ــتمد قوتها تس متخيلة طبقية-أهلية هوية ليتبنى ــة، الطبقية-البيوغرافي ــن الهوية ع
غير التشخيص هذا أن إالّ ــخيص الطبقة العمالية. تش مع والديه (تونس) ــخيص موطن تش
ان جند هكذا ــي". مصيره "العمال من بوكوبزة ــاذ" "انق حاول الذي الفني ــد ــبة للنق وارد بالنس
ينتمي الى ال ــي: "بوكوبزة يل (٢٤٫٤٫٢٠٠٢) ما هآرتس صحيفة في عنه كتبت ــيفي ش ــمدار س
(Levantines) املشرق الى أقرب يكون قد األقلية، آخر من نوع املضطهدين، فهو ــرقيني الش فئة
واملكان بالزمن عالقتها ــن م الثقافي اغترابها ينبع التي األقلية تلك ــوف؛ كهان جاكلني ــال أمث

أمرا طبيعيا". والشرق أوروبا بني املعني الدمج يكون حيث
في فردي معرض ضمن عرضها ــبق س والتي ، نس ي عد ــال الفنان أعم في مجموعة
وتظهر التطوير". إلحدى "بلدات أحياء خلفية على شرقيون شبان يظهر ،(٢٠٠١) أبيب تل متحف
جتلس شخصيا معروفة: تصاوير مفتاح أساس على مبنية وكأنها العمل هذا في الشخصيات
مقابلة ذلك. وفي وغير واحدة غرفة في فراش على نائمة أو املكشوف، االسمنت من ملجأ على
في القوي ــيء "الش ألعماله: البيوغرافي ــياق بالس نس يزودنا املعرض هذا ــبة مبناس ــة صحفي
ليس ولكن املثلجنسية، هو هويتي السنني، مدار على أعمالي جميع في يبرز شخصيتي، والذي
جوانب لدى اليهودي. ــرائيلي واإلس ــرقي، الش وجتدون جت، كريات جتدون داخلي ففي فقط. هذا
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متصادمة" أو متمازجة مداميك ــدة من ع بل قصة تتألف فقط، واحدة ــس قصة ولي ــددة متع
ان كتالوج جند ذلك ــع وم رة. ومتغيّ هوية مركبة لنا نس ــرض ٦٫٤٫٢٠٠١). يع هآرتس، ــة (صحيف
ــبقية مثلجنسية-ش قراءة واحدة التمحور في ــب، يحاول أبي تل متحف انتجه الذي ــرض، املع
ــية- ــية"، مثلجنس "مثلجنس مثل مصطلحات الكتالوج ــذا ه ضمن نصوص ــط. وتتكرر فق
ولو تذكر فلم ــرق" "ش و ــرقي" مصطلحات مثل: "ش أما املبالغة. درجة و"Queer" الى ــبقية" ش
مثل: مبقوالت الفنية الشبان في اللوحات الكتالوج النصوص في هذا كاتب يصف مرة واحدة.
احمللي الشاب نس عدي "يحرر أو جنتون)، (ايالن ــيء" الش بعض اللون أسمر، داكن صغير ــاب "ش
في ــمر] [الس ــبان الش من أو "مجموعة ــنهاب)، ش (يهودا ولد فيها" التي احلدودية من القرية
حادة ذات ذاتية ــني وب الوعي وغياب مطلقة وثنية ــني ب مصورهم يتنقل ــي [احلي]، خارج ــكان م
ثقافي. عمى على مرضية تدل حالة غياب مصطلح "شرقي" ميثل ربينا). (دورون مباشرة" نظرة
اله اخلمر) ديونيسوس (شخصية نرسيس، اليونانية األساطير من مبفاهيم الكتالوج رص كما مت
التي حتددها املصير ــيس نقيض أحاس وعلى لكن، صور نس. ــخصيات ش مصير ــرح ش من أجل
تعلو التي املصير أحاسيس فان ˜ ــاطة ببس هكذا ˜ ــر البش ــيطرة س القائمة خارج اآللهة،
كطبقة. الشرقوية هندسة أساس على يقوم ــرقيا حقيقيا-ش مصيرا متثل أعمال الفنان من
قادرين غير ــا كأنهم بناء ملتصقان بحجر ــا وهم صبيا، يعانق ــابا ش احدى الصور ــاهد في نش
محبوسون كأنهم امللجأ على ــون اجلالس ــبان يظهر الش أخرى صورة وفي عنه. االنفصال على
توثيقي تصوير ــه أن على االخراجي التصوير ــتعمال اس خلفهم. يحيّد الباطون ــبكة ــل ش داخ
"سوسيولوجي" حيز في خالل تكريسهم ــبان من الش حول الهوية احلقيقية لهؤالء ــئلة األس
ــي- املثلجنس اخلطاب تفضيل ويعبر كتذكار. اخللف ــي ف وتركهم اللون، داكنة ــخصيات كش
مصيرها. من ــخصيات الش حترير في رغبة األولى عن للوهلة ــرقي الش اخلطاب على ــبقي الش
في "متريرها" ميكن التي (كتلك ــة كإداء الهوي خطاب تتيح ــية التي اجلنس الهوية وعلى عكس
الغامق اللون ــير تأش ينافس ــرقي اخلطاب الش فان مختلفة)، ــة ثقافي ــيولوجية حاالت سوس

ونفسية. واجتماعية ثقافية كحدود
عمله في وذلك ، ي ر نز ل يجئا ــدى ل جندها للهوية واالحتكام الهوية بني ــك العالقة تل
نزري الفنان .(١٩٩٨) بيته ــون صال في نزري يجئال فيكتور. أني على الناس ــي اليوم يعرفن ــى حت
في يعيش الذي ــر نزري اآلخ يجئال توثق الصورة ــزري". "يجئال ن ــمه أس آخر ــخص يبحث عن ش
مينحه الذي ــم االس يؤثر حد أي الى ــرفا. مش دميونا املفاعل النووي في ــي ف ويعمل ــبع بئر الس
األصلي ــمه أس نزري اآلخر ان مع احلديث خالل ــني تب حياته؟ لقد ــار على مس لطفلهم ــل األه
يجئال. الى ــخصي ــمه الش اس ر غيّ ــرائيل الى إس هاجر وعندما نزري، كان فيكتور ــرب ــي املغ ف

األقارب ضمن مشروع البحث عن عملية مع ــاخرة س مفارقة شكل على العمل هذا ــل يتراس
اسم"، شخص "لكل ــمية الرس الثقافة ــائد في الس التعبير ــتعمال اس ب"احملرقة" ومع يرتبط
للجيش التابعة التخليد مراكز في أو ــيم" فش "ياد متحف مثال، في ــماء، األس ــلة كما سلس
االحترام مينح رسمي تخليد اطار عن االماكن هذه في عملية البحث اإلسرائيلي. وعلى نقيض
لم والذي حي، لشخص املماثل/أالخر اإلسم للشخص بعد موته، يتم البحث هنا عن والتقدير
نفسه، الفني العمل شكل ان األمة. أجل من بطولي عمل بأي الثقافي، الكود على بناء يقم،
يرافق الذي اجلانب البطولي ذلك عن الى االمتناع أصفر لونها، يشير صحيفة على ورق طباعة
الى واالستناد الشطب، عملية ضد متثيل تذكار يومي وذلك لصالح األقارب، البحث عن عملية
يغطي الذي احلرام على املرسوم الهندسي النموذج ــكل على ش التفاصيل: يتعقب ذاكرة حيز

باملربعات. املرصع يجئال-فيكتور وقميص منتصفه حتى الكنبة كتف
في م لو ــا ش فنة د الفنانة أعمال ــير هي التي تس واخليارات ــئلة املصير الطبقي أس
شخصية بيوغرافية بناء على ــالوم ش (١٩٩٨-٢٠٠٢). تعمل ٥٣ ــيه ديان موش ــلة شارع سلس
نفس معها في تسكن التي نطالي اجليران حياة بنت من سنوات توثيق ثالث بواسطة متناظرة
على مدار ثالث  ٥٣ ديان ــيه ــارع موش ش في ــاكنة الس عائلة منر بتصوير ــالوم ش قامت البناية.
النظام نطالي في اطار مكانة تعقب لها يتيح بشكل أبيب، تل في حي يد الياهو في سنوات،
البيت، صالون العائلة: ــع م حميمية بوضعيات الفتاة هذه الصور ــق توث ــي. االجتماعي-العائل
ال أنها كما الواقع تزيّف ال األعمال هذه األوالد. غرفة التلفاز، ــاهد تش العائلة يحلق ذقنه، األب
ونطالي األخ األب، األم، جسد لغة يتم ابراز جميع الصور وفي ممنتجة. ــت ليس فالصور تخلقه:
انها وتدرك الرقابة، حتت انها تدرك وكأنها الصور تبدو في والبارزة املعبرة اجلسد لغة ان نفسها.
الذي يخلق لغة هو ــة املراقب العني وجود إدراك ان ثقافية. ــة أهمي ذات بل حركة، مجرد ــت ليس
هذه األعمال مجموعة تضم ال البيت. وداخل الثقافة داخل رموز لغة لتصبح الهادئة ــد اجلس
هوية ــة هندس ــة. ويتم املدرس في يوم الذكرى واحدة في صورة ــتثناء باس البيت، خارج تصويرا
بيتي مغلق حيز داخل ــرقية الش الهوية وتدور الصغيرة، والعائلة البيت ــز حي من خالل ــي نطال

اإلسرائيلي العام. احليز عن ومنفصل
كولونيالية ــبه ش ــتيهامات اس مع ط حا ــو ش ل ــا ط ــل تتراس ــورة منظمة ــي ص ف
ــيدة طويلة (٢٠٠٢) س عنوان بدون الصورة تظهر في ــرة. كبي ــاء ونس كبيرة منازل ــاض فاخر، مل
في نتمعن وعندما ناشف. ابيض بوحل ملطختان قدماها أبيض، زفاف ــتان فس ترتدي القامة،
بعض ــيدة يجلس الس بجانب للجلد. تبييض ــة عملي وكأنه يبدو األمر ــان ف عن قرب ــورة الص
يوحنان األب ــي اليساري الكرس على هي: الصورة ــخصيات ش ــاي. الش أكواب يحملون الرجال
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ــيدة" "الس وتقف وتونس. ايران ــتان، كردس من واقارب أصدقاء جانبه الى مواليد ايران، وهو من
يرافقون أم آباء البدالت ــان يلبسون نعرف هل هم عرس ال ــرقيني، الش الرجال من مجموعة بني
والقصور. الغناء ــوده يس ماض بيوغرافي حول ــيه كليش مع ــل الكبيرة تتراس الباحة العروس.

أغنياء". كلهم "هناك
العامل فهو ، ــكا ي عد ــد في ا د ــان (٢٠٠٢) للفن ــة ذاتي ــور ص مجموعة موضوع ــا أم
في جاليري "هاجر" في اموعة هذه املتخيلة. عرضت اجلماعة مقابل لهوية الفرد البيوغرافي
كيبوتس في الفنون بيت في نفسه الوقت في تنظيمه مت الذي املعرض منفصل عن بشكل يافا
"لغة في معرض املشاركني والفنانني الفنانات لغالبية "بورتريهات" هذه اوعة تضم حارود. عني
في معارض مع مضامني سجال في منفصل معلوماتي كعمل اموعة هذه عرض مت لقد أم".
اإلسرائيلية، حقل الفنون عن غائبة للفنانني الشخصية ان البيوغرافية وكما نفسه. املوضوع
"الصور يشترط وجودهم بتقاليد وعادة ما غائبا. يكون للفنانني يكاد املادي ــهد املش فإن كذلك
النمطي ــبه ش الطابع على التحدي من نوع اضفاء ــم يت أو تصوير. ــم رس كموضوع ــة" الذاتي
صور هذه أن صحيح الكاميرا. عن والقرب البعد لعبة من متنوعة تشكيلة عبر اموعة لهذه
هذه التصوير، لكن ــورة وزمن الص حجم ــتركة مثل املش العوامل بعض في ــاطر تتش اموعة
التجرية يتجاوب مع ــكل بش ــلوب االس وحدة عن االمتناع بهدف عديكا بيد أدوات مجرد األمور
ولكن الفنية ــال األعم مع متواز ــكل بش الذاتية" "الصور ــير عرض املنفصمة. ويش ــرقية الش
محاولة لعرض املواقف ــا انه املتعارف. ــن االطار الفني ع اخلروج في رغبة الى ــا عنه ــال بانفص
تنبع التي ال الثقافية، ــوة واتمع والق ــان االنس عالقات عن تعبير أنها على للفنانني ــة الذاتي

احلياتية. التجارب ومن البيوغرافية الرواية من بل الفني" "العمل من بالضرورة

لفـن ا ، لغـة م لـكال ا لغـة ، م أل ا لغـة : للغـة حيـز ا
األعمال ــم معظ ــها. ويكرس اللغة تنحية ــألة األب" يبلور مس ــة و"لغ األم" "لغة ــني ــر ب التوت
ذلك من وبدال اتلفة، الشرقية بلهجاتها األم لغة عن استحضار املعرض متتنع في ــاركة املش
الصمت،  ممارسات مختلفة: خالل من اللغة تأجيل بتنحية/ يتعلق مختلفا تعامال تفرض فهي
مختلفة، فنية خلق لغات-رموز الى جانب املكتوبة؛ ــة واللغ احملادثة لغة في ــه والتلعثم التموي

واللغة وحتددها. التمثيل منظومات من ممارسات تتحفظ

مصطلح الستخدام مضطرة أجدني الفنية األعمال ترافق التي الصمت حيال عمليات
أو  الفجوة يعني ــالف االخت ومفهوم ليوتار. ــوا فرنس جان ــوف الفيلس صكه ــالف" الذي "االخت
تدور عندما االختالف بني طرفني "تقوم حالة ــرهما: جس ميكن ال اخلطابات نوعني من بني اخلالف
بلهجته اآلخر منه يعاني الذي الغنب ميكن التعبير عن ال بينما أحدهما، بلهجة بينهما املواجهة
هو االختالف ــكوت... والس على الكالم القدرة بل معرفا، ليس فردا التهديد حتت فالواقع ــو... ه
غير عنه مبقولة التعبير يجب الذي الشيء يكون حيث اللغة في واللحظة املستقرة غير احلالة
الوقت في يستدعي ولكنه سلبية، مقولة الذي هو ــكوت الس احلالة هذه ــمل تش لذلك. قابل

مبدئيا".5 ممكنة مقوالت نفسه
وذلك كخيار ــكوت، والس العابر ــيء الش اجلماد، ــيش ش حلن ــو ــال الفيدي ــاول أعم تتن
الفني الفيديو تظهر في ــية، االنكليزية والعبرية. الفرنس اللغة العربية، حيز داخل للمعارضة
البيوت أحد اليابانية في "السومو" مصارعة بث خالل ــة تلفزيون (٢٠٠٢) شاش King Salamon

شيش عم منزل انه ــية. التونس والعربية ــية الفرنس باللغتني حديث وفي اخللفية ــية. الباريس
محاور على تتحرك اخرى  بيوغرافية عن امكانية شيش تبحث فرنسا. تونس الى من هاجر الذي
تصريف يتم إسرائيل. أم ــا فرنس اخليار: من مصيري مفترق اللذين يتقاطعان على والزمان احليز
عبر عملية إسرائيل في التونسية والشرقوية فرنسا في التونسية الشرقوية بني القائم التوتر
السومو ملصارع ايضا األولى. ولكن للوهلة الغريب اآلسيوي، البعيد، لآلخر املشتركة املشاهدة
ــاهد نش وفي عمل آخر احلديث. أصوات لصالح التلفاز ــوت ص ــكات مت اس حيث صوت، ال يوجد
نشاهد سوى ال حيث التسجيل، شريط الفيديو ولكن بدون بجهاز موصولة التلفزيون شاشة
بري حلصان وضعت شيش صورة اخرى شاشة على الزرقاء. ــة الشاش عرض على يتراقص خيط
بعضها تتجاوب مع موصولة، غير ــغلة لكنها مش اخرى تلفاز شاشات بقدميه. يخبط ــود اس
الى ــارة اش لي. لبروس ــون ملصق التلفزي ــات خلف شاش احلائط ــا. وعلى صمته ــض في البع

آسيوية. مقاتلة أخرى، شرقوية
(٢٠٠٠-٢٠٠١) as if ــات. عالم فهرس ــتخدام باس ــة" "طبيع ن ــو ميم ــي م ا ر ر  ــوّ يص
زوجان "أديداس"، ــرة زه ــجرة املعرفة، ش "ماكنتوش" من احة ــعارات: تفّ الشّ من ن ــهد مكوّ مش
بتجميع . "لوفتهانزا" األملانية اجلوية شركة اخلطوط طائر "كافا"، لوجو لظهر،  ظهرا يجلسان
ــهد مش لكنّ التجاري. ــياقه خارج س الظهور تصويري لكل رمز ميمون معا يتيح ــوز ــذه الرم ه
التمثيالت جتريب احتمال من خال املوت، متجمد الى درجة ، وكأنه رومانسيّ يبدو هذه بيعة الطّ
اليه، ــار واملش ــر املؤشّ بني عالقة تخلق التي ــت الفهرس لغة عن ــعار ر الشّ يعبّ فعلية. بصورة
واملنظر البيئة واعادة البناء تشوشان الكسر عمليتي ــبقة. ان مس ومعروفة ثقافيا مشروطة

صيف ١٩٩٦، لير: فان ونقد ٨ (معهد ــة نظري مجلة ،"defferance ˜ "االختالف ليوتار: ــوا فرنس جان  5
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متثيل أو قول عن العجز إلى يشير العالمات مغلق نظاما ميمون البصريّة تعرض لغة املصورين.
اخليال ˜ من التصوير، نوعا ضدّ محدودية هذا العمل، ويعرض ــاطة اللغة. بدون وس ــي أي ش
يقعا  لن الزّوجان ا، أبدً تتفتّح لن فالزّهرة . نةً معيّ عمى درجة يتطلب الذي اخليال "كأنه" ˜ as if

إلخ. ا، أبدً تقلع لن ائرة والطّ ا أبدً احلب في
عمالً  ــراء ( ٢٠٠٢ ) ١٦ ــن: الصح م قراءة مجموعة ــن ضم ن ــا ش شو ل ــا ط ــرض  تع
باستخدام ــها نفس تصوير العمل: هذا اعداد عملية ــملت ش وقد لوجهها. تصوير فيها يتكرر
ــتخدام الصور باس على الريتوش وضع ــم ث ومن بطابعة ــور الصّ طبع رقميّة، ــرا ــة كامي شاش
ــدها. تبدأ وجس وجهها حدود ابراز وحتاول الصور، تغطي الريتوش عملية نة. أقالم الرّصاص امللوّ
إلى وأخيرًا االبتسامة، معالم الى التجعيدات، الى ثم ها، خدّ عظام الى العينني، من ــان شوش
حترير نفسها شخصية جديدة، استخراج حتاول بروزا. ــد أش تعبيرات لنا تقدم هكذا ــفاهها . ش
إقصاء من نوع عن ــة"، "احلرك ــير تأش خالل من التصوير الذاتي يعبر احلقيقية. ــديّتها من جس
محاولة الختراع وهو القائمة، ــارات االش نظم في الثقة انعدام على العمل يدلّ كما ــكالم. ال
ــجال س هي في ــديّة جس لغة اليدين. إنّها ــتعمال حركات خالل اس ــارات جديدة من ــة إش لغ
بتعابير اليدين ــارات واش حركات اجلسد على ــقطة املس ــرقوية للش النظرة تلك مع ومواجهة
السياسي، اجلاهز لصراع من النشاط حقل إلى ــان شوش ــد جس يتحول فيها. مبالغ عاطفية

الثانية. الناحية من التحرير و ك التّفكّ وبني ناحية، من واالحتواء السيطرة بني
في مجموعة الفنية . األعمال ــو حيم ــت ي ير ــل إ عم موضوع هما والعمى ــة التنحي
للفنان (Eviction Struggle ١٩٩٨) اإلجالء صراع صورة من مباشر اقتباس هي (٢٠٠٢) ٥-١ جيف،
املدينة ضواحي أحد بيته في من اخالئه خالل لرجل مشهد في الصورة وول. يظهر جيف الكندي
ــم الرس ــمل تش التصوير هذا عملية انتاج ــهد. املش هذا واجليران ــبيل عابرو الس بينما يراقب
البيضاء الفورمايكا على مباشرة زيروكس تصوير الة ــطة ــوخة بواس املنس وول صورة ومعاجلة
توقع نتائجه، ميكن ومن خالل عمى ال عيون"، ــدون "ب العملية هذه تتم ورق الفحم. ــتخدام باس
وخالل هذه العملية ــخ. النس عملية طيلة البيضاء الفورمايكا يغطي ــم الفح ورق ألن ــك وذل
اخللفية جعل مثل األصلية، الصورة موجودة في أخرى غير وتضيف التفاصيل بعض حيمو تزيل
من الصورة نقل بعملية يذكرنا الذي األمر للتصوير، اخلطوط البيانية على اإلبقاء مع ــة غامق
والهاجس ذاتها، التصوير التساؤالت حول عملية العملية هذه تثير البوزيتيف. الى النيجاتيف
نحصل على حيث الفنون داخل وأعماله الفنان جتمعة وحول بالنسبة "لألصل" تتضمنه الذي
للفنان الشخصي ــم اإلس العمل هذا ــم إس يحمل كلغة. لنا ــلم ويُس مغلقا ــم املعرفة جس
ويتم تعزيز لة. ــة ومتخيّ عائليّة/مألوف عالقة عن ــاخرا س تعبيرا ــكل يش وهو "جيف"، الكندي

ــيرهم س يعتبرون الذين ــرائيليني الفنانني اإلس موقف مع لتناقضه حيمو الفنانة تعبر عنه ما
جتاه موقف عن ال يعبر انتماء وهو أملان)، (غالبا لفنانني غربيني عائلة شجرة في الذاتية كفروع
األشكنازية) (األصول اجلغرافيا بفضل األنساب علم وجود يفترض املتبناة، بل العالقة العائلية
صور فألبوم وجودها، ــول األدلة ح تتوفر ال ــن لك العالقة، هذه مثل حقا تتواجد ــا رمب ــة. والثقاف
فنية متاحة، هوية تبني حتاول حيمو بأن شعور ثمة وليس فقد. قد العالقة بهذه اخلاص العائلة
السيطرة تشكل التمثيل. وليس فقط اسم الفنان، األصلي العمل من حيمو ــتعير تس حيث
بهذا تشاء ما تعمل فهي تدخل أن لها "الدخول"، ومبجرّد يتيح الذي من الرمز على االسم نوعا
تصوير في ذاكرة أصداء ــن عبارة ع بل هو لها، ذلك ملكا ــر بفعل التصوي يصبح وال ــر. التصوي

مبرور الوقت. تتضاءل
ــرقية الش اجلمالية تعرضه متثيالت الذي ــم في اس ط حا ــو ش ل طا الفنانة ــع تض
(٢٠٠٢) عنوان بدون اسم يتكون هذا الغربية. الفنون من ــابهة مش متثيالت مواجهة مع في
موضوع انه رمز الكون. واألسود لصينيّة باألبيض كأنها تبدو ملونة صورة األولى، صورتني: من
للتعليق معد ــو وه املتر، ونصف متر قطره ــدي، الهن ــي أو الفارس ــراقي"، االستش من "اجلمال
شكله اجلنة. ويعبر وعصافير الريش الطواويس, صور املستديرة الصينية تتضمن احلائط. على
لالستعمال. ليس ــيء ش فهو يّة، األعمال الفنّ ومثل وصوفية. روحانية عن مفاهيم ــتدير املس
باألبيض اخرى صورة وفي وإيران. ليبيا من ــرا اللذين هاج والديها بيت في ــوحاط ش لقد وجدته
مباشرة ايحاءات العمل هذا يثير السلم. تهبط الداخلية مالبسها نشاهد امرأة في ــود، واألس
في أعماق تاريخ وهو تصوير راسخ ،(١٩١٢) ــلم الس يهبط عار ــان دوش ــيل مرس الفنان للوحة
هما أشياء الصورتني والتركيبية. كلتا احلركة بالشكلية، ــغال عن االنش ويعبر الغربية الفنون
انعدام يخلق باخر. بشكل أو ثقافي داخلي معرفة على جسم ويعتمد فهمهما اجلمال املشفر.
بصفته صورة ملونة أو االيقنوغرافية، القراءة عبر ذلك كان ان رمز الكون، صحن صورة ــراءات ق

الفوري. التملك يتيح البعد الذي ال لشيء باألبيض واألسود، نوعا من

ية قو لشـر ا ميـز تر ة د عـا ا : د ا لسـو ا
خاص، من املنظور ــكل بش األفرو-أمريكية والهوية عام ــكل بش ــوداء الس الهوية مع التعامل
ــات الهوية سياس خطاب أعقاب ــي وف النقدية. ــوص من النص العديد ــي ف ــرقي، حاضر الش
من كبيرة تشكيلة تضم التي "السواد" صفة بان القول ميككنا املتحدة، الواليات في السوداء
بانها ــها نفس تعريف ثقافة اختارت اختراع هي االجتماعية، والوضعيات ــات والثقاف ــات الهوي
خلفية على ــوغ فقط ويس يتواجد اجللد بياض وعي فان ــون، طوني موريس على وبناء "بيضاء".
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مشتركة البياض غير صفة ان للونني. املرافقة التصنيمات جميع اجللد، على بياض حضور عدم
ألنهم "السواد"، واحدة من بطبقة سياسية تربطهم سواء، وهي حد والنساء على الرجال بني
ترميز  "اعادة مصطلح استعمال ساد بيضاء.6 ولقد هيمنته أن بذاته يعي مجتمع في أعضاء
طريق وباالمكان عن األفرو-أمريكية. الثقافة ــة حقل دراس في (recoded blackness) ــواد" الس
ترميز "اعادة أنها على املعرض في املشاركني الفنانني بعض عمل استراتيجية متييز ــتعارة االس
خالل من للهوية، ــخة مرس متثيل قد تعتبر ــاط لالمتناع عن تكرار أمن ــة محاول ــرقوية"، أي الش
ــرقوية" "الش حتويل طريقة رد على هو هنا واملقصود جديدة. بصرية ورموز لغة تعريف ــة محاول
السوداء بالهوية الشرقية الهوية مقارنة ــعبية.إن الش بواسطة التصويرات مصطلحات الى
قولبة وهي للفروق االثنية الثقافية؛ فوري ــر منطي كمؤش ــرة البش لون ــتعمال اس ــير الى تش
البشرة تشكل ــرائيل. إس في ــكنازي واألش ــرقي بني الش القائم التوتر في علني دور لها ما زال
أعمال مواضيع في السوداء"، ولل"أعمال السوداء للهوية االنتماء ونزعة دة)، املُسوَ أو السوداء (

كابيسا. ومرمي فتال متسلياح، إيلي هراري، طال نيطع شاتس، زمير
ية  الفوتوغرافّ العملية خالل ل فتا يلي إ يقودنا ،( لبيّ ( ٢٠٠٢ السّ البورتريه صورة في
ــوادا، ــد س اش بصورة بياضا األكثر تظهر فيه األجزاء الذي النيجاتيف إلى ــة للتطور التقليدي
صبغ ومت أسود؛ الصورة في يظهر البالتيني كي األشقر باللون ــعره ش يصبغ ففتال وبالعكس.
ــلبية. س صورة - النيجاتيف طباعة هي النتيجة ــت يبدو فاحتا. وكان كي ــود األس باللون ــد اجلل
الكبير باحلجم الصورة طباعة وتفرض وغريب. ــاذ لوجه مهجن، ش صورة الصورة معاجلة تخلق
ــخصية في الش عينا أما ومركباتها. التجميل عملية في تنقب فضولية نظرة ــاهد على املش
والتي نيجاتيفية) ــلبية س عادية، غير (أي عادية نظرة األول، النظر: من نوعني فتمنحانا العمل
هو واملقصود وضعية؛ ايجابية نظرة فهي الثانية النظرة أما لليمني. تتجه نظرة ناعمة ــرح تقت
إنها وشعر داكن). غامقتان عينان له حقيقية (شاب ــخصية ش التقني بتمثيل "النجاح" ذلك
مصبوغ. ان جلده ــا لن اضافية يتضح وفي نظرة ــا. م غضب وعن عدم الرضى عن ــر ــرة تعب نظ
الواليات في ــورت تط التي ــيقية املوس العروض تلك مع ــود باألس الوجه عملية صبغ ــل تتراس
حترير ــواد الس من بطبقات األبيض الوجه طالء عملية تتيح ــر. عش ــع القرن التاس في املتحدة
بالوجه الكوميديني ان ارتباط املمثلني كما ــة. القانوني القيود من الكوميدي ــخصية املمثل ش

مواضيع لعرض لهم تام ترخيص مبثابة هي خيالية أفريقانية ــخصية ش ــتعمال واس ــود األس
احملظورات،  ــى ال ــير يش ــلبي ال الس فتال بورتريه "تابو".7 لكن ــة مبثاب ذلك لوال ــتعتبر س ــت كان
ــخصية الش ظهور كما ان العام. في احليز ــوداء الس ــخصية الش واحد، هو رؤية أمر ــتثناء باس
ــود، األس األفريقي اآلخر ــياق س وليس في ــرقوية، الش الهوية البيوغرافية بخصوص ــوداء الس

اإلسرائيلية الفنون في األبيض الوجه متثيل هيمنة على اعتراضا يشكل
بناء ــر واملؤش "اآلخر"، العالم مع "األبيض" العالم أعمالها في ي ر ا ــر ه ــع نيط ــع جتم
٢٠٠٢ لشخصيات ذكرية وأنثوية  عام أعمال من ثالثة هراري تعرض الغامقة. البشرة على مدى
عن االستلقاء وضعية تعبر املكبوح. والعنف القوة من متسلسال مشهدا تشكل مستلقية،
الواقف على واملشاهد ــتلقية املس الذات بني قوة عالقات وجود ــبقا مس تفرض ــلبية س حالة
السلبية ومدى ــتلقية املس ــخصية الش ــرة بش بني لون مقابلة العمل هذا يخلق كما قدميه.
حتدق سرير، على أمرأة بيضاء مستلقية األولى الصورة في نشاهد ضدها. ــني املمارس والعنف
فنشاهد أمرأة الثانية الصورة في أما الذكورية. ــراقية االستش ــوم الرس لتقاليد وفقا بنظرها
ونشاهد ضحية. شكل على اجلوانب الى ممدودتان األرض، يداها على ــتلقية البشرة مس داكنة
وقدم رأسه، الى موجهة املسدس وفوهة على األرض، يستلقي ــود أس رجال الثالثة الصورة في
الواقعية االستيهامية من شعورا الثالث الصور هذه تخلق لألرض. رأسه بقوة تدفع بيضاء امرأة
للهوية الثنائية النظرة من تلك العمل هذا ــخر يس كما الثالث. العالم من حيز حتيل الى التي
أمام مضللة. ــوان ــكيلة أل بتش خالل عرض هذا العالم البيضاء، من الهوية ــل مقاب ــوداء الس
متثل وهي حتدق بنظرها. ألم صورة لوجه امرأة: صورة صغيرة أسندت الكبيرة الثالث الصور هذه
عام حيز مرساة في ــكل يش لراسمتها) فقط معروفة ــخصية (ش حميميا ــخصيا موقفا ش

تراتبي وعنيف.
االم ( ٢٠٠٢  جزيرة تس ــا ش مير ز ــان للفن الفيديو عمل قلب في ــوداء الس تقف األم
العائلي وأرشيف ــيف األرش من مواد باستخدام متخيلة ذاتية ــيرة لنفسه س ــاتس ش ). يبني
"يوم قصة ــم الفيل لنا ــروي ي وعنصرية. ــة اضطهادي ــة، عنيف ــردية س خللق ــس كنيرت كيبوت
وخال ــتباح مس هنا البيتي احليز أماكنهن. الرجال ويأخذ للعالج ــاء النس تذهب حيث اجلماعة"
اجلماعة بصورة يوم الكيبوتس. "بدأ رجولة على املقصورة ــيطرة الس لينتقل الى األم دعم من
والدتي أيضا ــوريا... في س والكازينو واحلامامات لزيارة الفندق ذهنب الزميالت ــع ــة، فجيم ايجابي
ــرح لنا يش هكذا هذه اللعبة"، ــارك في يش لم أبي ــود. للس منفصلة حافلة في ــت ولكن ذهب
الذي نشاهد ــتينيات، والس اخلمسينيات ــيف أرش صور خلفية وعلى ــاتس ش صوت في الراوي
بأعمال يقومون و ــآزر امل ــون يلبس لرجال والزراعية، الرياضية ــابقات في املس ألطفال فيه صورا

واخليال الظالم: بياض البشرة في العاب موريسون: توني لكتاب نفيه (ص: ١٠٩) حنه بقلم اخلامتة را: 6

بالعبرية). املوحد ١٩٩٧، الكيبوتس أبيب: (تل األدبي
املصدر السابق. 7
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لنوم بالقوة األوالد "أُخذ الراوي: صوت يقول ثم احلمامات. باألطفال وتنظيف يهتمون ــخ، املطب
آخر بالغ من كتفي، ــق تدف غزير ــرت...دم حتى انكس ذراعي ولوى البالغني أحد ــاء ج ــة... القيلول
بالضحك بدأت ــة اللحظ هذه واألحمر... في ــس النرج أزرق، كان ــذي ال بدمي، ــم نرس اقترح أن
ــتان من أفغانس ــوداء س عاهرة أمي ان وقال مني البالغني أحد تقدم مجنون... مثل ــم ــن األل م
محرر. أنني ــعرت ش ذلك، أحببت أنني ــني أدهش ما واغتصبوني... ثيابي مزقوا قتلها. يجب وإنه
يعكس العنف الوحشي بيضاء). (تعني لفانا" ــمها أس ملمرضة كبير صدر لرؤية ــتيقظت اس
لألراضي القوميّة بديل اقتراح خالل من ــتمر تغيير مس حالة في هي حدود واملنفلت منطقة
الوضع إلى ــودة ــدية، والع واجلس ــية اجلنس ــية، األزمات النفس ــل مسلس ترك البيت، اتلفة.
هو ثالثًا، ــا دنيوي ــق حيزا تخل جميعها اخلتامية، ــورة في الص عائلي ــاء بعش ــد ــن املتجس الراه
تكشف عن ــرقوية ش ــتراتيجية، هوية االس هذه عبر ــاتس، ش يتبنى "هناك". وليس ليس "هنا"
عن وتكشف والعلمانية، احلداثة نحو املتلهف والسعي التبييض، عملية وعن النظام، أكاذيب
النظام فكفكة على شاتس يعمل املواد الوثائقية االنسجام. وباستعماله وانعدام الشروخات

الثقافي من الداخل.
لعملية ــوداء س آثار عن عبارة (١٩٩٨) هي (مومياء) عنوان بدون ــا بيس كا مي مر ــور ص
على يتجمد املتكون الشكل تص، أن ميُ دون سطح ماسونايت على ينتشر طري دهان الشطب.
قد املاضي في وكانت ــوان". االل "ازالة ــى انها عل الصورة هذه ــا كابيس تُعرف مومياء. ــاكلة ش
بتمرير نظافة̃  عاملة كأنها ˜ قامت ثم والصباغة، اخلشب بألوان ماسونايت لوحات غطت
بالستيك ــحة، كأس ممس قمامة، صفيحة غطاء ــاحة، املسّ العمل: األدوات اتلفة على بعض
اازية ــا: "ترتبط الصورة كابيس تقول املكواة. ــتعملت اس املومياء عمل في أصابعها. وكذلك
عن املعرفة بعض ــع م العمل هذا على ــدام االق يجب حيث والتحضيرات. ــبات بالتناس ــا دائم
عن املهارة وليس معلومات اخليال، احلنني، الذاكرة، عن مع معلومات لكنني أريد ايء ــورة. الص
حيث باريس الى ــافر وس املغرب ــو. عندما كان صغيرا ترك بيكاس صور ــخ أبي نس [...] التقنية
ترعرعت لقد اجلاز. ملوسيقى قربا أكثرهم كان بيكاسو [...] اجلاز ملوسيقى جدا ناجحا كان عازفا
ولدت في ــا، التي كابيس تعترف فيما بعد اعتقدها أصلية". وكنت ــو بيكاس صور ــى تقليد عل
كما أمتتع مغربية. ــة نظاف عاملة أنني االدعاء ــدا ج "أحب ــها: نفس عن البيضاء، وتقول ــدار ال
تعمل لم والدتي ــة. املتع مصدر هذه ما أعرف األرض. ال ــح ومتس ــم بكوني مغربية ترس ــا ايض
بل البيت، من هذا يحضرني لم [...] مغربية ملكة ــمى يس ما هي أمي البيوت [...] في تنظيف
،٢ ــتيكا" الصغير". ("بالس النصر من هو نوع البالط تنظيف مادة بدل الدهان وضع هويتي. من
احملتمل التسلسل تبني من خالل الهوية سياسات احتماالت مع هنا ــا كابيس تتالعب .(١٩٩٨

والهابا، العالي والتقليد، األصل بيكاسو". رسومات "تقليد و البالط" "تنظيف بني يتراوح الذي
تتيح والتي املزدوج ــي الوع تنظم التي التضادات إنها ˜ واألبيض ــود األس ــرقي، والش الغربي

نفسه. الوقت في "املركز" و ب"الهامش" التمتع

نسـخ و محـو ، جيـة ا و د ز ا ، يه تشـو : بجيـل حـة طا ال ا
هنا الضدية املفارقة األعمال. وتتيح في بعض ومضاعفته تشويه التصوير عملية ــتخدم تس
هي معروفة بصرية بتقنية ــي" الثان "اجليل مفهوم عن املنبثق ــترك املش ربط العامل امكانية
املوضوع عن ابتعادا ــكل تش والتقليد، االنحراف ــخ، النس بجيل". فالتصوير، "االطاحة ــة عملي
الى وما التفاصيل بعض جتاهل غامضة، نقاط خالل خلق مناطق ممسوحة، مموهة، من األصلي
شوشان، نزري، طال يجئال أعمال ــوخة في املنس الوجوه تصوير متثيالت ــاهدة مش ميكننا ذلك.
هي وجوه معالم ــخ نس أو تغيير "عملية" مركزها في التي واألعمال نس. وعدي ــك بوكوبزة أري
زائري تطالب لو أنها ــا كم األعمال هذه وتبدو ــان. شوش فتال وطال أيلي ميمون، رامي ــال أعم
عن عملية ــف الكش عن فيه الذي عجزوا الوقت نفس التغيير، في عجائب رموز بفك ــرض املع
"األصلي" ووجه الفنان وجه بني القائم التوتر في اللعبة هذه الهويات. وتكمن لعبة في املسخ

في العمل الفني. الفنان الذين نشاهده
صورتني من (٢٠٠١) (Agent) ــوان عن ــدون ب ن ميمو ــي م ا لر ــي الفن ــل ــون العم يتك
الصاقهما ثم لوجه الفنان واألمين اجلانبني األيسر نسخ تصويرية مت تالعب عملية وعبر ذاتيتني.
من عدم ــوع بن ــاهد للمش العملية هذه ــبب تتس ــني بالكامل. متماثل ــني كاملني ــق وجه خلل
تبرز عملية حقا. كذلك هو منهما أحد ال لكن الوجه الواقعيني الى تصويري ينظر وهو ــة الراح
هذا يخلق الشفاه. األنف، ــر احلاجب، جس البورتريهات: بني الطفيفة اخلالفات مضاعفة الوجه
دون باحليلولة ــرة الصغي التفاصيل ــام كيفية قي في ــد يتجس االختالف الذي ــاب ــل خط العم

الهوية. سياسات في اطار املظهر والسطحية أحادية تكريس
يحاول ،(٢٠٠٢) عنوان بدون الشبيهة باخلشب، قرب عن الفورمايكا ــطح ملس صورة في
- مائدة رمبا - ــرض مفت ــيء لش املادي اجلوهر ماهية ــر في ــث والتفكي التري ــكا ي عد ــد  في ا د
صورتني ــاهدة مش إزاء هذه التريث عملية قوة وتزادة املصورة. ــرة اخلارجية القش فقط منه نرى
نكاد حيث على االختالفات الوقوف في عملية تكرار حتاول املادة، لنفس ومختلفتني مطبوعتني
أصداء الفورمايكا سطح على املتموج تتردد من النموذج كما تتبع تلك االختالفات. نستطيع ال
طباعة هي عبارة عن املصورة ذات الوقت. الفورمايكا في وملموسة مجردة شرقية زخرفة منط
قابلة ملساء قشرة اخلشب، لتغطية كقشرة رفيعا ليصبح عولج خشبي لنموذج لوح شبكة
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الوعي عن ــب اخلش فكرة ابعاد ويتم هنا تراتبي. بيتي غير حيز في متوفر مقطع  ˜ ــح للمس
الواقعي االستحواذ ذات الفوتوغرافية التقنية صورته.إن من استخالص اجلوهر يتيح بشكل ال
أو ــيس األحاس ــتند الى يس تصويرا ويخلقان الفورمايكا ــطح س الصورة يعززان حجم ــر وتكبي

التشخيص الفوري. الى مما أكثر الذاكرة
أطباق على دهان كبقع ــو نك ا فر ــر مئي ــور ص ــي إزمير ف من الهجرة ــل ذكريات تندم
كأنه زخرفة، ما يبدو ــر الظاه في ــرقية" متثل "ش جمالية إنها دامية. حمراء، برتقالية، ــاج: الزج
ــخصيات بالش آهلة البورتريهات هذه وهش. ــيولي وس مضلل لكنه ن، مرهف، ــوّ مل تطبيقي،
قدمية صور البومات مأخوذة من "هناك"، من قادمة أنها لتبدو صفة الغرب عليها أضفيت التي
ــواد الس ــان تلبس بالغتان ــيدتان س القبّعة، يضع رجل املهندمة: ــهم مبالبس فها هم للعائلة.
تدعم زاهية زخرفية ألوان خلفية على وجميعهم ˜ حجره على بطفل ميسك شارب ورجل له
وقد الباقي بخالف أسود الفنية األعمال هذه أحد الواقعية. الذاكرة الشخصيات عن انفصال
ال "ذاكرة" الرب ــل". فتأجيل وال يهم ميهل اهللا "ان مقولة ــم الرس وتظهر في .٢٠٠١ عام ــم رس
للهوية، ˜ البينني بني ان تكون حاالت هجرة وتنقل ˜ على ــهادة ش هي بل ــيان، النس تعني

واملكان. والزمن
ــكال أش من ــكل كش بجيل" مفهوم "االطاحة ن ــا كلينغم ــس لي أ ــال ــاول أعم تتن
تظهر (١٩٩٧)١ رقم الفيدو ــي عمل ف ــيرة الذاتية. بالس املتعلقة األصل والذكرى عن االبتعاد
قبل موظفي من ــرب املغ أغادير في التي أصدرت في ــن  املهاجري وثيقة ــا من لوالديه ــان صورت
تفقد ــرعة، الصورتني بس بني الكاميرا تنتقل ــرائيل. إس إلى مغادرتهما وذلك قبل الصهيونية
في احلركة خلق األبعاد يحاول ثنائية لصور الفيديو تصوير ثانية. جتده ثم الكاميرا عدسة تركيز
العودة تواصل حركة حيزها، منها مكمون أجتث التي احلركة تلك انها الذي جتمدت فيه. املكان
الصورة في األقدار املمكنة للشخصيات مفترق في احملبوسة الواحدة اللحظة املرة إلى املرة تلو
باجليل" على "االطاحة عملية كما ان عام. بشكل ممكنة اخرى شخصيات خاص، واقدار بشكل
األولى الصورة .(٢٠٠٢) Left Over الثالثي اللوح في مادة موجودة قائمة استعمال اعادة ــكل ش
الصورة وفي أحمر، بخيط خياطتها متت للطيران "ال-عال" ــركة من ش رطبة عن مناديل عبارة
قماش قطع بقايا الثالثة كتلة وفي الصورة بيضاء وحمراء، قماش بقايا قطع من كتل الثانية
ما باستخدام هنا تقوم كلينغمان لكلينغمان. سابقة أعمال تراكمت من مواد بقايا - بيضاء
آخر. صاحلا لنظام يكون قد لكنه جهة، ــن نحت م كعملية معني نظام قبل تعريفه من ــن ميك
ببقايا ويطفح مركز، ألي يفتقد فضاء كثيف، ــاهد هو للمش كلينغمان تعرضه الذي الفضاء

التصوير. خالل العمل على قدرتها فقدت التي املواد

ش مو أعمال في ــالف االخت خطاب لصالح عن األصل عملية اإلبتعاد بروز نالحظ ــا كم
لشجيرة تصويرا نشاهد حيث الفرق" "أجد امتحان صورة في ذلك يظهر مثلما ا، أيضً ــي ش كا
الشجيرة فروع منو يبدو لإلمناء. أرض بال جذور وبدون الشجيرة .(١٩٩٧) Double Via ˜ ــوكية ش
 Wipping العمل في املنطق وجند هذا جاذبيتها. منطق عليه متلي الرسم كرموز داخلية ملوضوع
ــم "اليودايكا" قس في وضع ــان االنس ــكل خرطومي كقامة ش عن عبارة (٢٠٠٢)، وهو Willow

عني كيبوتس متحف في املترجم) ˜ اليهودية بالشؤون اخلاصة الدراسات والبحوث (مجموعة
ورمبا حي نبات رمبا العوسج ˜ ــجرة هذا العمل شبيهة بش ــومة في املرس النبتة وتبدو حارود.
تفاصيل على شكل واألشواك الفروع من متناه غير غصن محورها حول يلتف ˜ جافة شوكة
اخلرطومي أصداء الشكل الشكل الظالل. ويعيد الى الضوء من الدقيق باالنتقال تتميز واقعية
في الفني العمل ويثير موقع هذا تؤكل. دون أن ــتعل تش التي ــى لعليقة النبي موس الغامض
يهودي كنيس لكسوة الزخرفية بالتصويرات ــم الرس موضوع ربط امكانية "اليودايكا" ــم قس

الفنون اإلسالمية. ز متيّ التي واملوضوعات األرابسك أشكال مع وعالقتها
ــة احملو، لعملي ــة اجلمالي ــاليب االس ــطة بواس ح ــليا متس ل ــا ط ــة ــدس الفنان تهن
الّثوري عملها ففي ــة. يهودي ــوداء وموتيفات ــرقويا، هوية س ش طبقيا، وعيا والتمويه، الكتابة
"تعاليم كتاب في ــيوعيون" فصل "ش من متسلياح كلمات (٢٠٠٢)، ترسم ــرقوية بالش امللون
موقف العمل هذا في ويبرز األيديولوجية. ــلبها داللتها يس الكلمات اقتباس تونغ". ــي تس ماو
الكلمات تخلق ــرقوية". بالش املطلية "الثوري هو آخر عمل في البارزة اجلملة عبر يتكرر ــاخر س
على ضعضعة كلمة "مطلية" بينما تعمل والشرقوية، بني الثورية عالقة اجلملة لهذه الثالث
تابعة ــط برموز يرتب جتنيد ــر أم ــكل ش اجلملة على ــم مت رس مصداقيتها. وقد ــدى ــة وم العالق
ــمت بألوان ــخصية رُس العمل ش مركز في وتظهر الطائفية. ــة أو احلزبي الفنية، ــة للمؤسس
هذا يجمع واألبيض. باألسود الشخصية بينما رسم وجه والفلسطيني، ــرائيلي اإلس العلمني
وأناس (colored  people) "امللونني" واألشخاص ــيوعي") ("الش األيديولوجي الوعي بني العمل
يتعدى الذي ــا، وحجمه للصورة الثالث بالعالم ــة اخلاص األلوان وتهدد ــود". ــض واألس ب "األبي

للمكان. من ترسيم تعنيه وما للجاليري البيضاء اجلدران للقماش، بتلطيخ املربع االطار
مع التواصل في ــة (١٩٩٩)، عن رغب لداني ديكورات ــة مجوع من الفنية األعمال ــر تعب
األول العمل ــي كتب ف وقد ــرائيلية. اإلس بالثقافة تتأثر ــم ل والتي ــرة املباش املغربية ــة الثقاف
بوزجلو". احلاخام املرحوم ــتاذنا اس العبرية، اللغة وأب الدينية ــل التراتي وكاتب الكبير ــاعر "الش
املغرب"، أولياء ــب "عجائ كتاب من وعبرة موعظة ــى ال اوعة هذه من الثاني ــل العم ــتند يس
صورة عبارة عن هو ــخص قبيح". عمل آخر و"ش "حمار" "ولي"، صور العمل هذا في ــمت وقد رس
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مجموعة العمل هذا في نشاهد كتاب الفن البيزنطي. من منقول وهو ــلياح ملتس قدمي لعمل
مر العمل أن سوداء، مبعنى األعمال الثالثة ظل. الى سوية ويتحولون يجلسون ــخاص االش من
من للرسم تخطيطية صفحة على احملوالسوداء عملية وتظهر آثار ــطب. وش ــويد تس بعملية
وذلك ˜ ــيقوله" س مما اخلوف للقانون، مخالف تتهم، "ال ــى األول اجلهة في ونقرأ ــني. اجلانب كال
كمخالف رَّف ستُعَ ألنك تنتقد، ال تتهم، ال ــرقوي: الش على املوقف املفروض للوضع ــارة إش في
شأنه نقدي يكون من موقف في الشرقوية الهوية موضعة امكانية اخلوف يشلّ آثم. للقانون،

الواقع. تغيير

* * *

احلالة. هذه ــرس لغة األم ويك تنحية عملية األب" ــة و"لغ األم"  ــة "لغ القائم بني ــر التوت ــور يبل
أمه بجانب لغة تتواجد من بني تراتبية معها جتر األم بلغة لالعتراف النية ــن بادرة حس ان كما
ومقاومته عنه ــراب أمه عن االغت لغة تعبر الذي وبني ــة، جه من ــة للمؤسس القانونية اللغة
بني والوفاق التوتر ــو ه عنه ــؤال الس يجب ما فإن اليوم، ــرائيل إس وضعية وفي أخرى. من جهة
الظاهرة واملقنعة اتلفة، ــكال األش وعن الصهيونية؛ العبرية واللغة ــكنازية" األم "األش لغة
كما واحليز العبري-الصهيوني. األشكنازي البيتي احليز بني التوتر تقلص حيث ــواء، س حد على
العربية الدول من املهاجرين لليهود األم لغات استغالل يزال مت وال كيف سؤال حول يجب طرح
"التخلف"، ولتأكيد جهة، من ــتغربة املس اإلسرائيلية احلداثة ــعري لدعم الش "االختالف" خللق
في الالذعة شطريت شالوم ــامي س أعقاب قصيدة الثانية. وفي اجلهة من والغرابة واالغتراب
األعمال عرض خيار أي، حارود"، عني الى (املعرض) "طريق حول ــاؤل التس يجب املقال، هذا بداية
فقدان عملية ــدم تخ اجلغرافي. موقعه ــة ناحي من ــي طابعه وهامش في مركزي ــي متحف ف
ــاليب لالس هنا اقترحها التي القراءة مرور، ضريبة وكأنها القصيدة، في و"احلاء" "العني" حرفي
األم ــتحضار لغة اس عن االمتناع ــاركة املش الفنية األعمال معظم عبرها حتاول اتلفة التي
عنها يعبر كما الشرقوية، ــكيلة الهويات تش طرح يتم األسئلة، هذه خلفية وعلى ــرقية. الش
تعرف وأن تفكر الثقافة اإلسرائيلية أن على ينبغي للشكل الذي هامة ــة املعرض، كدراس في

نفسها.

هاجر ــون. أدارت جاليري للفن ــكورا" اوبس "كاميرا كلية في محاضرة معرض، أمينة ــفي: طال بن تس  —
أبيب (٢٠٠١-١٩٩٨). ــل ت في بل هاينرخ ــة مؤسس صندوق (٢٠٠١-٢٠٠٣) وجاليري ــون في يافا للفن

والنوع القومية ــني ب بعنوان ــالة كتبت رس حيث أبيب تل جامعة من ــي الثان اللقب ــى ــة عل حاصل

صور ذاتية فن للكتالوجات: مشاركة محررة فلسطينيات. نساء فن في املرأة ــد جس االجتماعي:

دار  فرديا (اصدار معرضا عشر ستة أندلس للنشر، ٢٠٠١) وسمراء: فلسطينيات (اصدار دار ــاء نس

.(٢٠٠٣ بابل، النشر




