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"محادثات ال منتهية" مع ستيوارت هول

" الذي يضّم أعماالً بصرVة لثالثة فنانR هم بني سيوبيس،محادثات ال منتهية"، O جسر الواطي، معرض "مركز بEوت للفنيستضيف "
، مؤسس حقل))SSttuuaarrtt  HHaallll(( سستتييووااررتت  ههووللزينب سديرة وجون أُكمفرا. ويتمحور حول نظرVات السوسيولوجي الجامايa األصل 

 الVwطانية. وقد حاكت هذه األعمال، بطرقThe New Left Reviewالدراسات الثقافية O برVطانيا، باإلضافة إn تأسيسه مجلة 
.xة وعدم إستقرارها. وت{ هذه العروض محادثة مع مشتغليها يوم األربعاء املاVمختلفة، فكرة الهو

""ررسسوولل  أأببييضض  غغااممضض""  للببننيي  سسييووببييسس
 من أربعة أفالم قصEة ("يومي الجميل"، "السيد يغرق"،))PPeennnnyy  SSiiooppiiss(( ببننيي  سسييووببييسسيتألف عمل الفنانة الجنوب أفرVقية 

"مشاركة" و"رسول أبيض غامض")، هي عبارة عن فيديوهات صامتة، ترافقها موسيقى ونصوص مكتوبة تشرح القصة. الفيديوهات
جميعها قديمة ومأخوذة من األرشيف، وهي تعرض لقطات حقيقية مستقلة عن بعضها البعض، كأفالم عائلية أو مشاهد من أعراس

تراثية، لتحيل إn الهجرة والتفاعل بR حضارات مختلفة.

تتحدث سيوبيس بلسان شخصيات تنتمي إn تاريخ الفصل العنصري O جنوب أفرVقيا. هكذا، يتناول الفيلم األول اليونان وحربها
)، التي دفعت الراوية إn الهجرة إn جنوب أفرVقيا. أما الفيلم الثا� فهو حوار مع قاتل رئيس جنوب أفرVقيا. 1949O- 1944األهلية (

هذا الفيلم تتعمق سيوبيس O طرح مسائل تتعلق بالهوVة، حيث تبحث شخصية الفيلم عن هوVة إنتمائها، فال تتماهى مع أي من
الهوVات التي أسقطها عليها اآلخرون. وبعد تنقلها بR أماكن وأشياء عديدة ال تجد وطناً، بإستثناء واحد لم ُتمنح جنسيته. تخلص

الشخصية إn القول "أنا رجل بدون وطن. عشت O كل األمكنة ع{ السفن. لست رجالً، بل نصف رجل".

ويركز الفيلم الثالث ع{ سياسة التمييز العنصري O جنوب أفرVقيا بشكل جوهري، ويطرح مسألة الهوVات املصطنعة مثال "الرجل
األوروبي األبيض"، والصراع الذي يولده عدم التطابق مع هذه الهوVة املعلبة ومحاولة محاربتها. لكن الصور ال تتطابق دائماً مع الكتابات.

فحR تتكلم الشخصية عن القتل واملوت نرى ع{ الشاشة مخلوقات بحرVة تتحرك، كأن تناقضاً تاماً يفصل بR الواقع والخيال الشعري.
فألوان الصورة تدل ع{ قدمها، وتمنحها شكالً من الرومانسية وعدم الواقعية.

O ما يخص اختيار الشخصيات، تقول سيوبيس "إخ�ت شخصيات بقصص محددة، لكن يمكن تعميمها ع{ مواضيع أوسع O الوقت
نفسه". ولكن "كل كلمة ُكتبت هي من مصدر مؤرشف. هكذا أحدد العالقة بR الثابت واملتأرجح O الهوVة"، ع{ حد قولها.

""االلللغغةة  ااألألمم""  للززVVننبب  سسددييررةة
العرض التا� هو تجهيز فيديو ثال� القنوات بعنوان

"اللغة األم" للمخرجة الفرنسية من أصل جزائري
. بطالت الفيلم هن))ZZiinneebb  SSeeddiirraa(( ززييننبب  سسددييررةة

سديرة، والدتها وإبنتها. تحa كل واحدة منهن بلغة
البلد الذي ولدت فيه؛ سديرة بالفرنسية، والدتها

بالعربية وإبنتها باإلنكليزVة. ع{ كل شاشة من
الشاشات الثالث يظهر حوار بR إثنتR من النساء

الثالث، ف�ى أسلوب التواصل بينهن، وتأثE اللغة
عليه.

تقول املخرجة: "وجدت O منزلنا ثالث لغات فأردت أن
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أدرس ذلك". ع{ ان الوالدة ال تتكلم اإلنكليزVة
والحفيدة ال تعرف العربية، وهذا ما يعطل التواصل

بينهما. إال أن سديرة أرادت أن ُتظهر أنه بالرغم من
كون اللغة أداة مقاومة، كما O حالة أمها الجزائرVة التي امتنعت عن تعلم الفرنسية رغم إنتقالها للعيش O فرنسا، غE أن هناك

أدوات أخرى للتواصل، ُتعد مقاومة أيضاً، يمكن إستعمالها O حالة افتقاد التبادل اللغوي. وهذا ما تثبته املخرجة بتواصل الجدة مع
حفيدتها عw التعبE الجسدي (القبل والعناق)، "فاللغة لم تحل دون تواصلهما، بل إنهما وجدتا طرVقتهما الخاصة O التفاعل"،

وفقها.

""ااململححااددثثةة  االلالالممننتتههييةة""  للججوونن  أأكُكُممففرراا
التجهيز األخE هو استعراض لحياة هول وكتاباته عw صور وفيديوهات تمر ع{ ثالث شاشات مع موسيقى ومقتطفات من تصرVحاته

ومقابالته اإلذاعية. ويتداخل معها القليل من الصور الجمالية، التي ال ترتبط مباشرًة بالحبكة القصصية. ولد هول O جامايكا ثم إنتقل
إn برVطانيا ولم ينفك أبداً عن التساؤل عن ماهية هوVته.

وكونه األك¤ سمرًة من بR أعضاء عائلته الجامايكية، لم يشعر حتى باإلنتماء إليها. إختw بعد ذلك العنصرVة O برVطانيا عن قرب أك¤.
 O جامعة جامايكية، حR ُفصل أستاذ أسود ناشط 1968Oوقد أقّر أنه لم يتماثل مع هوVته األوn كـ"رجل أسود" إال O أحداث العام 

حراك "القوة السوداء"، مما حرّك االحتجاجات الطالبية. ويقول هول: "عندها فقط تماهيت مع األسود، أي مع املظلوم".

، وهو إنكليزي من أصول غانية، أن أخرج أفالماً عن "مالكولم اكس" و"مارتن))JJoohhnn  AAkkoommffrraahh(( ججوونن  أأكُكُممففررااوقد سبق للمخرج 
لوثر كينغ". وهو يقول أن "فن إعادة تمثيل أي §ء له أبعاده االيديولوجية". وقد أراد من خالل فيلمه هذا طرح أسئلة مثل "هل انتهى
صراع السود من أجل الحصول ع{ الشرعية؟" و"ما هي الهوVة إذا كانت O تغE وتحول دائمR؟ وهل يعني ذلك ان ال هيكَل اجتماعياً

وال هوVة؟".

تتآلف األعمال الثالثة مع فكرة أن الهوVة ليست شيئاً ثابتاً، بل هي O تقلب دائم، وهي بمثابة "محادثة غE منتهية" مع الذات. وبهذا
نجح الفنانون الثالثة O تمثيل أفكار ستيوارت هول. ذلك أن هوVاتهم املركبة، وهم نتاج تخالط جنسيات متعددة، قد أسهمت O ذلك.

،،  ووتتتتخخللللهه  ممححااددثثااتت  ""االلططااووللةة  ااململسستتددييررةة""  االلتتيي  تتننااققشش  ممووااضضييععااًً  ممخختتللففةة  ككللييسستتممرر  ااململععررضض  ححتتىى  االلثثاا��  ممنن  ششههرر  أأيياارر  ااململققببلل**
  OO  ،،44أأررببععااءء..  ووييسستتضضييفف  ااململععررضض  ااألألسسببووعع  ااململققببلل  ((ااألألررببععااءءOO  آآذذاارر،،  ععنندد  االلثثااممننةة  ممسسااءءاًاً))  ااململععمماارريي  ووااللككااتتبب  االلللببنناا��  ططوو��  ششككرر  

ممححااضضررةة  ""االلححييااةة  االلخخااططئئةة  الال  ييممككنن  أأنن  تُتُععااشش  ببششككلل  صصححييحح""،،  ببممششااررككةة  يياارراا  ففغغاا��  ووممااييككلل  ننججاارر..
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