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»املطالبة باملساواة ليست منطوقة أو مكتوبة فقط، بل يُعبَّ عنها تحديًدا عندما تظهر األجساد 
مًعا، أو باألحرى، عندما متنح كينونة لحيّز الظهور من خالل حركتها. هذا الحيّز هو سمة من سامت 

الحركة وأثر من آثارها، وال يعمل، بحسب أرندت، إال عند الحفاظ عىل عالقات املساواة«.

 جوديث بتلر، »أجساد متحالفة وسياسة الشارع« )2011( 
 )Bodies in Alliance and the Politics of the Street(

باالستناد إىل تقنيات البيداغوجيا النقدية وتواريخها، تعمل أدليتا حسني يب بالتعاون مع أشخاص 
لتفكيك تفاعل القوى التي تطبع حياتهم، ونقده وجعله مرئيًا.

الشبابية  الفوتوغرافيّة »أمواج جوفيّة«، تعاونت حسني يب مع منظمة »نحن«  السلسلة  إلنجاز 
إىل  السياسة  تتطرق  ما  غالبًا  بريوت.  يف  املدينية  واملساحة  الشعور  يف  تنظر  عمل  ورشة  إلدارة 
الحفاظ عىل  الحاجة إىل مزيد من املساحات الخرضاء أو منافع  املسائل من منظار واسع، مثل 
اإلرث الثقايف؛ لكن كيف تجعلنا هذه العوامل واللقاءات نشعر يف حياتنا املعيوشة اليومية؟ ما 
هو الشعور الذي يولّده لدى املرء الوصول إىل مساحة خرضاء، أو التعرّض للرتهيب يف الشارع، أو 
اإلقامة عىل مقربة من نقطة تفتيش؟ قد نفرتض أننا نعرف الجواب، لكن الرتكيز عىل هذه املشاعر 

يتيح لنا أن نفهم يف شكل أفضل األسباب، وبالتايل السبيل إىل التغيري.

الصور الفوتوغرافية املضّمنة يف هذا املعرض هي قراءة فيزيولوجية وشخصية جًدا للمدينة. عب 
استخالص جوهر القوى التجريدية عىل مستوى فردي، ميكننا أن نفهم التأثري الذي متارسه هذه 

القوى املتناقضة أحيانًا عىل أجسادنا، ونتصّوره.

»مؤسسة  يف  عام  ملّدة  تدريبية  فرتة  خالل  أُنِتج  الذي  النهاية«،  خط  »بعد  فيديو  رشيط  يقّدم 
كاديست« يف سان فرانسيسكو، بورتريًها عن ثقافة املنافسة يتجّسد من خالل الثقافة الرياضية يف 
املدارس الثانوية يف أمريكا الشاملية. يغوص الفيلم الذي جرى إعداده بالتعاون مع مجموعة من 
الرياضيني املراهقني الذين تعرّضوا إلصابات، يف الضغوط النفسية والوصامت االجتامعية املتعلقة 

بالفشل والنجاح، ويف األسئلة عن مصدر هذه الضغوطات.

أما رشيط فيديو »أرض« الذي جرى تصويره يف القاهرة بعد اندالع الثورة عام ٢٠١١، فيتطرّق إىل 
املواجهة املتشّنجة وغري املتكافئة يف معظم األحيان بني خطط إعادة التطوير والسكان املحليني، 
ويف هذه الحالة تحديًدا، يف الحيَّني الشعبيني، جزيرة القرصاية ورملة بوالق، يف القاهرة. يواكب 
الرشيط األحاديث بني السّكان املحليني حول »قانون جديد للمنفعة العامة«، مسلِّطًا الضوء عىل 

التقاطع غري املتكافئ بني الحياة اليومية والسلطة الترشيعية.

نورا رازيان
رئيسة قسم البامج واملعارض يف متحف رسسق
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أمواج جوفّية

شاركت أدليتا حسني يب، يف آب ٢٠١٦، يف إدارة ورشة عمل ضّمت سبعة مشاركني بالتعاون مع فريق العمل يف متحف 
رسسق وجيسيكا الشاميل من منظمة »نحن« الشبابية. متحورت ورشة العمل حول الطرق التي يؤثّر بها الشعور يف 
التي تولّد مشاعر قوية لدينا؟  الحيّزات  حرَكية املواطن – وبالتايل يف إحساسه باملقدرة – يف مدينة بريوت. ما هي 
بالديناميات واألحداث االجتامعية األوسع؟ كيف ترتبط املشاعر والحرَكية بقدرتنا  ملاذا؟ كيف ترتبط هذه املشاعر 
عىل االحتجاج؟ كيف تتأثّر قدرتنا عىل السري يف بعض الحيّزات بعالقتنا مع الطبقة والجندر واإلثنية والعقيدة والوالء 

السيايس والرسديات الشخصية واملقدرة؟

يف ما يأيت مقتطفات من جلسة النقاش التي نُظِّمت يف متحف رسسق يف ٢ أيلول ٢٠١٦ بني املشاركني يف ورشة العمل 
وحسني يب.

ملاذا؟  هو  األصعب  السؤال  لعل  فعلنا؟  ماذا  إًذا  أدليتا: 
ملاذا قمنا به؟

مريم: حاولنا يف الواقع أن نرى كيف أن بعض األماكن يف 
املدينة ميكن أن تثري مشاعر معيّنة، وربطنا ذلك دامئًا مبا 
هو شخيص، إمنا أيًضا باألحداث االجتامعية التي رمبا أّدت 
إىل هذه العوامل. ربطناه بالطبقة، بالجندر... إًذا نفّكر يف 
أسباب تتخطّى الشخيص، أسباب أكرث جامعية. يف نهاية 
املطاف، أردنا أن نربطه رمبا بأسلوب املدينة يف تعريف 

املقدرة واملواطنة أو تكوينهام.

أدليتا: ما هو الشعور الذي ولّدته لديكم ورشة العمل؟ 
قلتم إن الشعور أمٌر يصعب الحديث عنه عىل املأل؟

عيل: هذا محزن. يصعب التعبري عن األمر، ألنك تدركني، 
يف مرحلة معيّنة، أن املشاعر موجودة، لكنك ال تستطيعني 
التعبري عنها، ال تدرين كيف تصوغيها. لكن الحًقا تكتشفني 
كانت  ولو  حتى  بشأنها،  أحد  يعلم  أن  تريدين  ال  أنك 
تتعلق مبكان معنّي. مثة مواقع مختلفة يف  املشاعر  هذه 
بريوت وضواحيها، هناك نقاط التفتيش، واألماكن املغلقة 
وجود  ال  مغلق.  مغلق،  مغلق،  يشء  كل  نة.  واملحصَّ
للمساحات العامة املفتوحة، فهذه املساحات مغلقة أيًضا. 
إذًا تتعلم كيف تحتفظ باملشاعر يف داخلك. إنه تأثري املدينة. 
رمبا لو كّنا نعيش يف مدينة مفتوحة أكرث، لوجدنا أنه من 
األسهل التعبري عن أفكارنا ومشاعرنا. لكننا عشنا يف هذه 

األجواء لفرتة طويلة جًدا، حيث ال تتوافر لنا الظروف املثىل 
للتعبري عن آرائنا أو مشاعرنا. إذًا بدأُت، من خالل ورشة 
مدينتي،  الستكشاف  جديدة  أساليب  يف  التفكري  العمل، 
أساليب جديدة للنظر إىل املدينة والتحدث عنها يف العلن.

مارسيل: لسنا معتادين عىل أن يكون لدينا »شعور« تجاه 
مكان ما، وال حتى تجاه البيئة. كان التمرين األول صعبًا 
جًدا. عندما نظرنا إىل الشارع مًعا، كان ذلك غريبًا ومسلّيًا 

وصعبًا جًدا.

أدليتا: هل هناك أمور فاتنا ذكرها يف رواياتنا عن األماكن 
التي قصدناها؟ أعلم أن مثة جانبًا شخصيًا إىل حد كبري، وال 
ميكنكم أن تحّددوا ما هي النقاط التي تم إغفالها يف رسٍد 
وضعه شخص آخر ولستم مطّلعني عليه. لكن هل كانت 
إليها؟ أخبين  نتطرق  املدينة ومل  بها  تجارب مرّت  هناك 
صديق لبناين منذ بضعة أيام أنه يجري بحوثًا لتأليف كتاب، 
الحرب  عن  وافية  نقاشات  هناك  ليست  ملاذا  ويتساءل 
أشخاص  مع  سيام  ال  مقابالت،  يجري  إنه  وقال  األهلية. 
عايشوا املراحل األوىل للحرب، أو ما يُسّمى الرشارة األوىل 
التي أصبحت مبثابة األسطورة، عندما تعرّضت الحافلة أو 
املسيحية.  األحياء  أحد  يف  العتداء  الفلسطينية  البوسطة 
لقد متّكن من العثور عىل مالك الحافلة، وال تزال الحافلة 
مكانها. يحاول الرجل بيعها منذ عرشين عاًما، لكن ال أحد 
يرغب يف رشائها. اعتبتها استعارة مجازية جميلة تعّب عن 
عدم الرغبة يف نبش هذه األشياء املاّدية التي تذكّر املرء 
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خرائط رُِسمت خالل ورشة العمل التي قادتها أدليتا حسني يب 
يف آب ٢٠١٦ ملعرض »أمواج جوفيّة«.
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مبا ميكن أن تكون عليه الرتوما أو مبا هي عليه يف الواقع.

أدري...  ال  لكن  متاًما...  أنها مسألة مختلفة  الواضح  من 
اآلونة  األهلية يف  بالحرب  كثريًا  أفّكر  فيها، ألنني  فّكرت 
بطريقة  أهلية  وأشهد عىل حرب  ليبيا  من  فأنا  األخرية، 
من  وأتحّدث  كبري،  حد  إىل  محظيّة  أرسيت  الطرق.  من 
منظاٍر حيث خسائري صغرية للغاية باملقارنة مع خسائر 
اآلخرين، لكنها موجودة. خرست املنزل الذي أمضيت فيه 
طفولتي؛ معظم األشياء املادية التي تعود إىل املرحلة التي 
كنت فيها طفلة اختفت. إنها نزاعات وروايات مختلفة 
وااللتباس  الفوىض  عامل  أهلية.  تبقى حربًا  لكنها  متاًما، 
والرتوما الشديدة مطبوع يف ذهني، وأحاول أيًضا إخفاءه.

نضفي  رمبا  األهلية.  الحرب  يف  أفّكر  أيًضا  أنا  دانا: 
عليها، نحن أبناء الجيل الجديد الذي مل يختبها، طابًعا 
األكب سًنا،  الجيل  لكن  كثريًا.  رومنطيقيًا، ونتحّدث عنها 
أو  تعظيمها  يريدون  ال  عايشوها،  الذين  األشخاص 
االحتفاظ مبا يذكّرهم بها. إذا كنت غريبًا عن الحرب أو مل 
تكن من أبناء البلد، أي إذا مل تعايش الحرب، قد متيل إىل 

إضفاء طابع رومنطيقي عليها.

مريم: ال أدري إذا كان هذا أمرًا صحيًا، إنه أشبه بنكران 
ما حدث. مل تواجهي األمر، بل تعاملِت مع العواقب.

دانا: لكنهم عايشوها.

نقّرر  مل  ألننا  تداعياتها،  نعيش  لكننا  أعلم،  نعم،  مريم: 
مواجهة ما حدث بطريقة من الطرق. أعلم أنه من الصعب 
إرضاء جميع من كانوا ضالعني يف الحرب، واملشكلة هي أن 
معظمهم يُفِسدون البالد اآلن. برأيي، عدم مواجهة املسألة 

ليس أمرًا صحيًا من الناحية النفسية.

بداًل  إًذا  تواريخ كثرية معلّقة.  أدليتا: نشعر وكأن هناك 
أحدهم،  يفوز  أن  يجب  حيث  الكبى  الرسديات  من 
ينطوي التاريخ عىل تعقيدات. من املهم حًقا أن نتمّكن 
التي يجب استخدامها يف  اللغة  من روايته ومن تحديد 

روايته، مهام كان معّقًدا.

عيل: أوافق عىل هذا الكالم، لكنني أنظر من حويل وأرى 
فامذا  ولبنانها.  وتاريخها  شهداؤها  مجموعة  لكل  أنه 

عساي أفعل؟

أدليتا: املطلوب رمبا هو أكرث من مجرد تاريخ جامعي، بل 
إدراٌك بأنه لن يكون هناك أبًدا تاريخ واحد. الدولة مبنيّة 

عىل فكرة أن هناك تاريًخا واحًدا، وأن التاريخ هو هذا 
»اليشء«، وهكذا متارس الدولة سلطتها يف بعض النواحي. 
عىل  نحصل  مختلفة،  رسديات  هناك  تكون  عندما  لكن 
حيّزات مشوَّشة، إال أنني أشعر بأنه ميكن أن تكون منِتجة 
جًدا إذا جرى التعامل معها بداًل من دفنها... لكنني أنظر 

إىل هذا األمر كمواطنة ليست من أبناء هذا البلد.

الرتميم  عند  نتوقف  أن  أردت  العمل،  ورشة  إىل  لنعد 
والتحسني. ذهبنا إىل بعض األماكن. املوقع الذي درسته 
مارسيل رأت فيه حيّزًا »قذًرا«، أرادته أن يكون »أنظف« 
الجميزة،  يف  لينا  درسته  الذي  املوقع  يف  أما  ومستعَماًل. 
فنظرنا إىل حيزات غري مهَملة عىل اإلطالق، ال بل تخضع 
كبري،  باهتامم  الحيزات  هذه  تحظى  والتحسني.  للرتميم 
رمبا ألنها تقع يف منطقة أكرث ثراء، وجرى توظيف أنواع 
مختلفة من االستثامرات يف ترميمها. أفّكر كثريًا يف العمل 
التي  الحيزات  هي  ما   – املجال  هذا  يف  به  قمنا  الذي 
يجري االهتامم بها والحيزات التي ال تحظى باالهتامم؟ 
وما هي األسباب خلف تدابري »االهتامم« هذه؟ بدا وكأن 
املتضاربة  بالطرق  بالطبقة،  كبري  حد  إىل  مرتبط  األمر 
»االهتامم«  املختلفة  الطبقات  بها  تفهم  التي  أحيانًا 
و»االستخدام«. أتساءل ما هو رأيكم بالرتميم والتحسني، 

ألنه يبدو أنه يحدث برسعة يف بعض الحيزات؟

بالحرب. يف وسط  أيًضا  الرتميم مرتبط  أن  أعتقد  مريم: 
كان  ما  بهدم  قاموا  »سوليدير«.  هناك  مثاًل،  بريوت 

موجوًدا، وبدأوا بناء تلك املجمعات الضخمة.

عيل: قضوا عىل جزء كبري من تاريخ بريوت.

مأهول.  وغري  جًدا  فارًغا  املدينة  وسط  أصبح  مريم: 
نعيش  التي  والظروف  الناس  تعكس  ال  صورة  يريدون 

فيها حاليًا.

عيل: يف أي بلد، هناك وسط املدينة. رمبا ليس مخصًصا 
ألبناء البلد، بل هو أكرث للسياح وما شابه. ال متتد رؤية 
سوليدير لخمس أو ست سنوات، بل لعرشة أو عرشين 

أو ثالثني عاًما. ليست لنا.

نورا: الالفت أنكم تناقشون كيف تُغريِّ رشكة خاصة معامل 
أو أي شكل من  البلدية  تتحّدثون عن دور  املدينة، وال 
أشكال السياسات. هذا ما وجدته الفتًا يف النقاش. كيف 
الرؤية  هي  وأين  التأثري،  هذا  كل  »سوليدير«  مارست 

األخرى لبريوت؟ كيف تعمل الرؤيتان مًعا؟
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عيل: إنه أحد التأثريات يف مرحلة ما بعد الحرب، والذي 
يتمثّل يف صعود السياسيني واستحواذهم عىل النفوذ، أما 

الدولة أو البلديات فال سلطة لها.

دانا: هذه ليست نتيجة من نتائج الحرب، بل ما حدث 
هو أن أحدهم اشرتى كل هذه األرايض وقام بخصخصتها 

ومن ثم البناء عليها فقط من أجل الكسب املادي.

أدليتا: لكن الدولة معنيّة بتنظيم هذا الوضع، ميكنها أن 
كان  كلام  بأنه  أشعر  كذلك؟  أليس  تنظيمه،  عىل  تعمل 
والدولة،  خاصة  وأرباح  خاصة  رشكة  بني  تداخل  هناك 
تبدأ  الرشكة  ألن  واملواطن.  الدولة  بني  الرابط  يضيع 
النظر  بغض  أو  البلدية  مع  بالتعاون  بالرابط  باالهتامم 
فكرة  بذلك  وأقصد  هنا،  ]رسسق[  متحف  يف  كام  عنها. 

وجود حرس عىل الدوام عند البوابات.

إليه وأنا أنتظر  عيل: عندما عبت قرب الحارس، نظرت 
منه أن يقول يل شيئًا. كنت أميش وأنظر إليه وكأنني أقول 
يف نفيس: »قل يل شيئًا، قل يل!« مل يخطر يف بايل قط أنني 

سأمتّكن من دخول متحف رسسق.

عن  والحديث  الشعور،  هذا  إىل  بالعودة  مريم: 
األماكن  بعض  يف  الصور  التقاط  ميكنك  ال  »سوليدير«، 

مينعك  التقاط صورة،  أردت  كلام  ألنه  بريوت،  وسط  يف 
أحد الحراس األمنيني قائاًل: »توقّف، أِرين الصورة«. تعرّض 
أصدقايئ للمضايقات وجرى التدقيق يف كل الصور التي 

التقطوها بهدف حذفها.

دانا: مثة مفارقة يف األمر، يشعر املرء بعدم األمان بسبب 
وجود عنارص األمن. تشعر وكأنك مراقَب، وال متلك الحرية 

للقيام مبا تريده، عىل الرغم من أنه حيّز عام.

أدليتا: هل ذهب أحدكم إىل األماكن حيث وضعنا بعض 
ألواح الـ»بلكيس«؟ هل ال تزال موجودة هناك أم اختفت؟

دانا: اختفت منذ الليلة األوىل. خاب ظّني كثريًا.

البيضاء،  الرملة  إىل  ساعات  أربع  بعد  ذهبت  عيل: 
ووجدت أن اللوح ال يزال هناك. ويف البيكادييل يف شارع 

الحمرا، ال يزال اللوح موجوًدا.

ما  مكان  يف  شيئًا  ترتك  العملية،  هذه  سياق  يف  أدليتا: 
ويستطيع شخص آخر أن يأخذه. إما قد تربطهم عالقة 
مبارشة به فريون فيه شيئًا غريبًا وجدوه بالصدفة، وإما 

يستخدمونه كغرض مفيد، مثل طاولة.

مريم: أو يُشعرهم باإلساءة ويضعونه يف سلّة املهمالت!

أدليتا حسني يب
بعد خط النهاية، ٢٠١٥

ڤيديو، باأللوان، صوت، ١٢:٣٩ دقيقة، يف اللغة اإلنجليزية مع ترجمة إىل العربيّة
بإذن من الفنانة والڤريونيكا اريت كونتمبورينيا
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عيل: أعتقد أنه بإمكانهم استخدام اللوح الذي وضعناه 
يف الرملة البيضاء مبثابة لوح ركمجة.

]ضحك[

أدليتا: قد ينتهي بها األمر يف مكب النفايات. قد يسأل 
أحدهم يف مكب النفايات: »ما هذا؟«

أدليتا: بالعودة إىل مفهوم املواطنة، السبب الذي دفعني 
الوجه  التفكري يف استعامل سطح شّفاف ورسم هذا  إىل 
إىل شبح.  يتحّول  أن  املرء  بإمكان  أنه  جًدا هو  املجهول 
إذا كنتم يف حيّز حيث املواطنة أو املقدرة ليست مسألة 
الحريف  باملعنى  تتحّولون  األشخاص،  أذهان  يف  مهمة 
للكلمة إىل أشباح بداًل من برش حقيقيني يف الحيّز املكاين. 
أهمية  أقل  ككل  املدينة  يف  رهاناتكم  تصبح  وهكذا 
بطريقة من الطرق. بالنسبة إيل، إنه تراجع يف املقدرة، أو 
املواطنة هي تجسيدات شبحية  املفاهيم عن معنى  أن 

للشخص.

لكن  زائلة،  الـ»بلكيس«  ألواح  أن  فكرة  تعجبني  ساشا: 
شخصيًا، مل أرد أن يختفي لوحي. أردته أن يبقى لفرتة 
من  عدد  ليُدرك  سانحة  الفرصة  تكون  يك  الوقت  من 
األشخاص وجوده، ويدركوا أن تدخاًل ما قد حدث، وأنه 
يخصصوا  أن  بالرضورة  أرد  مل  التدخل.  إىل  يدعو  مكان 
وقتًا لقراءة ما كتبت، بل أن يتنبّهوا إىل املكان وإىل أن 

نشاطًا ما يجري فيه.
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بعد خط النهاية

النهاية« )٢٠١٥(. نقلت  بالتزامن مع فيلم »بعد خط  التي تصدر  حاب«  يف ما يأيت مقتطفات من مطبوعة »يف السَّ
أدليتا حسني يب، يف املطبوعة، وقائع جلسات سّجلتها مع اختصايص يف علم النفس السلويك اإلدرايك متخّصص يف تفعيل 
األداء ومقيم يف سان فرانسيسكو. خالفًا للمعتقدات السائدة، عمل الفّنان غري مستقر إىل حد كبري، ومردوده متدنٍّ يف 
أحيان كثرية. ولهذا السبب أيًضا، اإلقبال عىل املهنة هو يف شكل أسايس من األشخاص األكرث حظوة الذين ميلكون وسائل 
أخرى يستطيعون التعويل عليها لكسب رزقهم. تناقش حسني يب، يف هذه املقتطفات، مراحل إعداد فيلم »بعد خط 
النهاية«، فضاًل عن تأثري ضغوط العمل عىل النفسية من خالل تجربتها وما تعرّضت له من نوبة هلع بسبب اإلجهاد 

املرتبط بالعمل.

أدليتا: مل أصب بنوبة مامثلة من قبل ومل أكن أعلم ما 
هي. مل يتم تشخيصها، لكنني مل أعد قادرة عىل التنفس 
الوصول  الفندق. حاولت  متعرّثة يف غرفة  أميش  ورحت 
املاء  أن أرشب  الهواء، وحاولت  أستنشق  النافذة يك  إىل 
أنني  هي  األساسية  النقطة  بلعه.  أستطع  مل  لكنني 
بكامله خارًجا  التنّقل، وأصبح جسدي  كنت عاجزة عن 
عاديًا  يكن  ومل  أبًدا.  يستجيب  ال  وكأنه  السيطرة،  عن 
بالنسبة إيل التفكري بأن القلق أو العمل هو الذي تسبّب 
بضغط  شعوري  ربطت  األقل  عىل  أو  الحالة.  بهذه  يل 
مثريًا  األمر  كان  أصابتني.  التي  بالحالة  واإلجهاد  العمل 
الفنية  أعاميل  من  كبريًا  جزًءا  ألن  إيل  بالنسبة  لالهتامم 
الناجمة  الفائقة  والصعوبات  الشديد  اإلجهاد  عىل  يركّز 
عن العيش يف ظل الرأساملية. واآلن ها هو العمل الذي 
نهاية  يف  يّف.  بالتأثري  بدأ  قد  املوضوع  هذا  حول  أنجزه 
املطاف، متّددت وهّدأت من روعي وأتذكر أنني فكرت 
يف أنه كان ميكن أن أموت. لكنني هدأت، مل أكن أعلم 
ما يجدر يب فعله، كنت عاجزة فعاًل وال حيل يل وال قوة، 
الهلع، لكنني هّدأت  واعتقدت أنني سأصاب مبزيد من 
من روعي وتباطأت نبضات قلبي، ومتّكنت من التنفس 
يراودين من  الخوف  الالحقة، ظّل  األشهر  من جديد. يف 
تعريّض لنوبة ثانية. منذ ذلك الوقت، حاولت التخفيف 
من ضغط العمل، لكن القلق موجود دامئًا عندما أكون 

يف صدد إنجاز مهام معينة.

املحلل النفيس: ألن القلق قوي جًدا؟

أدليتا: أجل، أشعر بأنني أزّج بنفيس دامئًا يف أوضاع حيث 
الكثري من العمل يف وقت قليل جًدا،  يرتتّب عيل إنجاز 

فأتعرّض لضغوط شديدة.

املحلل النفيس: وما هو موضوع املعرض ؟

أدليتا: ما هو موضوعه؟ جزء من املوضوع هو عن املنافسة.

املحلل النفيس: اوه!

الذي  العمل  من  كبري  مراهقني. جزء  مع  أدليتا: عملت 
عىل  أطّلع  البداغوجيا،  إىل  يستند  أو  تربوي،  به  أقوم 
وأحاول  جًدا.  اليسارية  التعليمية  النامذج  من  العديد 
استنباط األفكار مع الشباب. إًذا يف هذه الحالة، حاولت 
جًدا  متأثرة  كنت  ألنني  املنافسة  فكرة  عىل  العمل 
تعرّضوا  الذين  الرياضيني  من  مجموعة  مع  عملت  بها. 
عىل  جلسات  بضع  عقدنا  املباريات.  خالل  إلصابات 
امتداد بضعة أسابيع ملحاولة اكتشاف مشاعرهم والسبيل 
من  التخلص  إًذا  إصاباتهم،  عن  الفردي  الطابع  نزع  إىل 
كيفية  ومعرفة  بالفشل،  املرتبطة  والعار  الذنب  مشاعر 
تخطّي تلك املشاعر إمنا أيًضا كيفية ربطها بالدوافع التي 
هو  وهذا  األول.  املقام  يف  النجاح  يف  يرغبون  جعلتهم 
صلب املوضوع. أحاول أيًضا تجاوز مشكاليت فيام أخوض 
هذا املسار معهم، ما يؤّدي إىل وحدة حال بيننا... لكنني 
أشعر وكأنني فقدت املشاعر، وكأنني أبحث عن املشاعر 

يف مكان ما، وكأنها تحت صخرة ما.

املحلل النفيس: حسًنا، عودي إىل الوراء.
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أدليتا: أبدأ من جديد؟

املحلل النفيس: عودي إىل الوراء، عندما بدأت العمل عىل 
الفيلم، أي نوع من املعنى أردت أن يحمله الفيلم؟

هؤالء  عالقة  وعن  املنافسة  عن  يكون  أن  أردته  أدليتا: 
الرياضيني الشباب باملنافسة. يف النهاية، أردت أن يتمّكن 
أن  من  بها،  قمنا  التي  العمل  ورشة  بعد  الرياضيون، 
العملية مًعا، وتحّدثنا  يقولوا، حسًنا، لقد مررنا يف هذه 
أردت  ثم  عنها.  وعرضنا رسدياتنا  املنافسة،  تعريف  عن 
الوصول إىل مرحلٍة حيث ميكنهم اتّخاذ قرارات، أو التوّصل 
إىل خالصات يرشحون فيها الجانب السيايس لرغبتهم يف 
التنافس. واملقصود بذلك أننا يف أوساط نيوليبالية، ومع 
الواقع مفروضة  إنها يف  باطنية،  الرغبة  أن  يبدو  قد  أنه 
علينا انطالقًا من تركيبتنا كأشخاص. تحّدث بعضهم عن 
إنهم ميّرون مبرحلة  قالوا  أو  الذنب،  أو  بالعار  شعورهم 
القالب  ذلك  كرس  محاولة  الفكرة  وكانت  املعافاة.  من 
ال  أنني  مع  الجامعية  املعافاة  يف  التفكري  من  لنتمّكن 

أعرف بالرضورة كيف تكون هذه املعافاة الجامعية.

للنمو  فرص  اإلصابات هي  أن  كيف  أو  النفيس:  املحلل 
والتطور.

لكن  النقطة.  هذه  عن  تحّدثوا  منهم  كرثٌ  أجل،  أدليتا: 
ثم عن  إخفاقنا،  إنه عن  أعامقنا.  متجّذر يف  الرسد  هذا 

أقوى، وأشّد صالبة، وأفضل، وأكرث  حاجتنا إىل أن نكون 
أن  أظن  الفرداين.  والشعور  إلخ.  رجولية،  وأكرث  فاعلية، 
يف  وحيًدا  الشخص  يكون  أن  املنافسة،  جوهر  هو  هذا 
مواجهة شخص آخر، أو حتى يف إطار فريق معنّي إمنا يف 
الكينونة  أو  املعافاة  أو اآلخر، يف مسار  الخصم  مواجهة 
عىل السواء. إنها تجربة فردية جًدا. أظن أن جزًءا منها 
منقسمة  ثم  منفصلة،  كوحدات  أنفسنا  فهم  عىل  يقوم 
عىل  إلخ.  والجندر  الطبقة  مثل  االمتياز،  مجاالت  بفعل 
عىل  معرفيًا،  تساعدنا،  االختالفات  هذه  أن  من  الرغم 

استنباط معنى معنّي، وبالتايل عىل صنع السياسة.

املحلل النفيس: أين كان موقع التصوير؟

أحد  يف  مستخَدم  غري  قسم  يف  كوبرتينو،  يف  أدليتا: 
املراكز التجارية. إًذا ليس الفيلم وثائقيًا بحتًا، بل يربط 
عن  دااًل  باعتبارها  الرمزية،  املساحة  بهذه  الرياضيني 
من  اليشء  بعض  بائدة  أشكال  رمبا  السوق،  اقتصادات 
اقتصادات السوق. لكن هذا النوع من العمل يستغرق 
الوقت  البداية  منذ  نحّدد  أن  يصعب  جًدا،  طوياًل  وقتًا 

الذي سوف يستغرقه، وهذا يسبّب يل القلق.

ال  أنك  هي  املسألة  أن  أعتقد  ال  همم.  النفيس:  املحلل 
الفاعلية يف عملك،  الصعب تحقيق  إنه من  تعملني، بل 
املهل  فإن  ولذلك  مسبًقا.  العمل  آلية  تنظيم  ميكنك  وال 
الضاغطة تدفعك إىل االنكباب عىل العمل لتحديد الوجهة 

أدليتا حسني يب
بعد خط النهاية، ٢٠١٥

ڤيديو، باأللوان، صوت، ١٢:٣٩ دقيقة، يف اللغة اإلنجليزية مع ترجمة إىل العربيّة
بإذن من الفنانة والڤريونيكا اريت كونتمبورينيا
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يف  مختلف  أسلوب  شخص  لكل  بلوغها.  تريدين  التي 
العمل، وما مييّز العمل يف مجال املعارض أن هناك مهلة 

واضحة جًدا. ما هو عدد املعارض التي شاركت فيها؟

أدليتا: واو. همم، يف السابق؟

املحلل النفيس: هممم.

أدليتا: أظن أنني أنشط بدرجات مختلفة منذ عام ٢٠٠٧. 
السنة.  أنني أشارك يف نحو ثالثة عرش معرًضا يف  أعتقد 
أما يف حالة املشاريع الجديدة بهذا الحجم، فأشارك عىل 
وتتطلب  السنة،  يف  معارض  أربعة  إىل  ثالثة  يف  األرجح 
مجهوًدا كبريًا عىل املستوينَي العاطفي والذهني. تدفعني 
يف اتّجاهات فكرية متعددة، وأنا سعيدة بوترية العمل يك 
العمل يتطلب  التفكري وتدوير األفكار، إال أن  أستمر يف 
إليها.  يحتاج  التي  الكبرية  الطاقة  بسبب  هائاًل  مجهوًدا 
التفكري  عن  عاجزة  فأصبح  قلق،  نوبة  يف  أدخل  لكنني 

والعمل، وتتكّرر هذه النوبة مراًرا.

املحلل النفيس: حسًنا، ستستمر هذه الحالة لوقت طويل.

أدليتا: أجل.

عندما  ما.  حد  إىل  بقّوة  تستمر  سوف  النفيس:  املحلل 
تثبّتني نفسك يف العمل عىل هذا النحو، تستغرقني بعض 
الوقت لتغيري النمط يف ما يتعلق مبستوى االستجابة. ألن 
أحد األمور التي يجب إيجاد جواب لها هو القلق الذي 

يساعدك ويلحق األذى بك يف الوقت نفسه.

أدليتا: همم، لكن أليس هذا جزًءا من الشعور؟ رمبا ليست 
هناك كلامت للتعبري عن هذه االنسيابية يف املشاعر.

أدليتا حسني يب
بعد خط النهاية، ٢٠١٥

ڤيديو، باأللوان، صوت، ١٢:٣٩ دقيقة، يف اللغة اإلنجليزية مع ترجمة إىل العربيّة
بإذن من الفنانة والڤريونيكا اريت كونتمبورينيا
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أرض: قانون المنفعة العامة

عملت أدليتا حسني يب، بني عاَمي ٢٠١٣ و٢٠١٤، مع الناشطتنَي نظيل حسني وسلمى الطرزي، فضاًل عن االختصاصية يف 
التصميم املديني أمنية خليل، عىل ورشة عمل وفيلم تحت عنوان »أرض«. وقد شارك يف هذا العمل أشخاص يقيمون 
يف رملة بوالق والقرصاية، وكانت أرزاقهم مهّددة بسبب مرشوع ضخم للتجديد املديني تحت اسم »القاهرة ٢٠١٥«. 
تنفيذ  بعد  املستقبل  املنطقتان يف  يُظهر كيف ستصبح هاتان  الحيَّني، عب عرض مجّسم  ناقشت حسني يب وسّكان 
املرشوع، الترشيع الذي ينوي عبد الفتاح السييس استخدامه من أجل تطبيق املخطط. يف ما يأيت مقاطع من الترشيع 

املعروف بـ»قانون املنفعة العامة«:

للمنفعة  الالزمة  العقارات  ملكية  نزع  يجرى   :1 مادة 
العامة والتعويض عنه وفقا ألحكام هذا القانون.

مادة 2: يعد من أعامل املنفعة العامة يف تطبيق أحكام 
هذا القانون:

أو  توسيعها  أو  وامليادين  والشوارع  الطرق  إنشاء  أوال:   -
تعديلها، أو متديدها أو انشاء احياء جديدة.

ثانيا: مرشوعات املياه والرصف الصحي.  -
ثالثا: مرشوعات الري والرصف.  -

رابعا: مرشوعات الطاقة.  -
املزلقانات  السطحية  واملجازات  الكباري  إنشاء  خامسا:   -

واملمرات السفلية أو تعديلها.
سادسا: مرشوعات النقل واملواصالت.  -

املرافق  وتحسني  العمراين  التخطيط  أغراض  سابعا:   -
العامة.

ثامنا: ما يعد من أعامل املنفعة العامة يف أي قانون آخر.  -

أخرى  أعامل  إضافة  الوزراء  مجلس  من  بقرار  ويجوز 
ذات منفعة عامة إىل األعامل املذكورة.

العقارات  عن  فضال  امللكية  نزع  يشمل  ان  يجوز  كام 
الالزمة للمرشوع األصيل أية عقارات أخرى ترى الجهة 
الغرض  لتحقيق  الزمة  انها  التنظيم  أعامل  عىل  القامئة 
من املرشوع أو ألن بقائها لحالتها من حيث الشكل أو 

املساحة ال يتفق مع التحسني املطلوب.

ويكون تقرير املنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية 
مرفقا به.

أدليتا حسني يب
أرض، ٢٠١٤ 

ڤيديو، باأللوان، صوت، ٢٠:٣٣ دقيقة، يف اللغة العربية مع ترجمة إىل اإلنكليزيّة
بإذن من الفنانة والڤريونيكا اريت كونتمبورينيا
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أدليتا حسني بي
ُولدت يف ١٩٨٥، ميالنو، إيطاليا

تعيش وتعمل يف نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية

وأرشيفات  إذاعية  برامج  وتُعّد  منشورات،  وتصدر  وندوات  عمل  ورش  يب  حسني  أدليتا  تنظّم 
ومعارض تركّز عىل استخدام النامذج البداغوجية الجامعية وغري التنافسية ضمن إطار الدراسات 
واختصاصية يف  كفّنانة  املهنة  مزاولتها  أعوام من  امتداد عرشة  املدينية. عملت حسني يب، عىل 
عر باللهجة العامية وطالب  البداغوجيا، مع نشطاء وحقوقيني وتالميذ مدارس وشعراء يكتبون الشِّ
ومدرّسني، حول فهم تعقيدات الجامعية. لقد أرادت استيفاء ما ال ميكن أبًدا استيفاؤه: ما ندين 

به بعضنا لبعض.

من أحدث املعارض التي شاركت فيها »توقُّف الحركة« )Movement Break(، مؤسسة كاديست، 
سان فرانسيسكو، 20١6؛ و»عوامل غري مكتَشفة« )Undiscovered Worlds(، نيويورك هاي الين، 
نيويورك، 20١٥؛ و»معلومات مفيدة فعاًل« )Really Useful Knowledge(، متحف رينا صوفيا، 
دور  و»لعب  20١4؛  روما،  ماكيس،  متحف   ،)Utopia for Sale?( للبيع؟«  و»يوطوبيا  20١4؛ 

املتغيّب« )Playing Truant(، غاسووركس، لندن، 20١2.

األعامل املعروضة

الصالة املتناظرة ١

بعد خط النهاية، 20١٥
ڤيديو، باأللوان، صوت، ١2:٣٩ دقيقة، يف اللغة اإلنجليزية مع ترجمة إىل العربيّة

بإذن من الفنانة والڤريونيكا اريت كونتمبورينيا

الصالة املتناظرة ٢

أمواج جوفّية، 20١6
 صور فوتوغرافيّة ناتجة عن ورشة عمل بعنوان »آبار عاطفيّة« بقيادة الفّنانة وبالتعاون 

مع منظمة »نحن«. جرت الورشة يف متّوز 20١6 يف مواقع مختلفة يف بريوت.
٧ طبعات بالحرب النفاث عىل ورق جدران

بإذن من املشاركني يف الورشة

إنتاج متحف رسسق

إطار ورشة العمل: أدليتا حسني يب

تصوير فوتوغرايف: كريستوفر بعقليني

 املشاركون يف الورشة: مريم األمني، دانا الحركة، لينا حّسون، حال عيتاين، مارسيل الخطيب، 
عادل نعمة وعيل رشارة

أرض، 20١4
ڤيديو، باأللوان، صوت، 2٣:20 دقيقة، يف اللغة العربية مع ترجمة إىل اإلنكليزيّة

بإذن من الفنانة والڤريونيكا اريت كونتمبورينيا



»أمواج جوفيّة« هو جزء من سلسلة معارض مستمرّة تقام 
بداية  لفّنانني يف  تقّدم آخر األعامل  املتناظرتني  الصالتني  يف 

مسريتهم املهنية. 

متحف نقوال إبراهيم رسسق

 شارع مطرانيّة الروم األورثوذوكس

األرشفيّة، بريوت، لبنان

www.sursock.museum


